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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumundan:

FİKRİ MÜLKİYET AKADEMİSİ YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Fikri Mülkiyet Akademisinin çalışma usul ve esasla-

rını, akademi bünyesinde fikri mülkiyet haklarına ilişkin gerçekleştirilen eğitim, danışmanlık,
araştırma ve koordinasyon faaliyetlerine ilişkin konuları, yapılan faaliyet ve verilen hizmetler
karşılığında alınan ücretleri, sekretarya hizmetlerini ve diğer hususları düzenlemektedir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum
ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 367 nci maddesine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademi: Fikri Mülkiyet Akademisini,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Eğitim Merkezleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Telif Hakları

Eğitim Merkezi ile Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde kurulan Sınai Mülkiyet Hakları
Eğitim Merkezini, 

ç) Eş başkan: Kurulda yer alan Genel Müdürlük temsilcisi ile Kurum temsilcisini,
d) Genel Müdürlük: Telif Hakları Genel Müdürlüğünü,
e) Kurul: Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme Kurulunu,
f) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,
g) Üye: Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme Kurulu üyelerini,
ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

14 Kasım 2019
PERŞEMBE
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Akademinin görev ve yetkileri ile yapısı ve temsili

MADDE 4 – (1) Akademi, fikri mülkiyet alanında örgün, uzaktan ve karma olmak üze-
re teorik ve uygulamalı eğitimi içerir temel ve uzmanlık eğitim programları, yurt içi staj prog-
ramları, arama toplantıları, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kongreler ve benzeri faali-
yetler düzenlemek, alan araştırmaları yapmak, koordinasyon ve yurt içi iş birliği faaliyetlerini
yürütmek, danışmanlık vermek ve ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak personel
belgelendirmesi yaparak fikri mülkiyet alanında kamu ve özel sektör çalışanlarının mesleki
bilgi ve becerilerinin uluslararası normlar çerçevesinde oluşturulmasını sağlamakla görevli ve
yetkilidir. 

(2) Akademi, Yürütme Kurulu ve Eğitim Merkezlerinden oluşur. Akademi, Kurulun eş
başkanları tarafından birlikte veya ayrı ayrı temsil edilir ve Akademiye ilişkin ulusal veya ulus-
lararası iş birliği protokolleri birlikte imzalanır. Eğitim Merkezlerinden sadece birini ilgilen-
diren protokoller ilgili eş başkan veya yetkilendirdiği kişi tarafından imzalanır.

Kurulun teşekkülü 

MADDE 5 – (1) Kurul; Kurumdan bir temsilci, Genel Müdürlükten bir temsilci, biri
sınai mülkiyet hakları diğeri telif hakları konusunda uzman iki üniversite öğretim üyesi, bir
patent veya marka vekili, telif hakları alanında faaliyet gösteren sektör temsilcisi ve muvafakat
alınmak kaydıyla Yargıtay tarafından ilgili daire üyeleri arasından belirlenen bir üye ve Ha-
kimler ve Savcılar Kurulunun ilgili dairesi tarafından belirlenen fikri ve sınai haklar hukuk
veya ceza mahkemelerinde görev yapan bir hâkim olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur.

(2) Yargı mensubu dışındaki Kurul üyeleri, ilgisine göre Bakanlık veya Kurum tarafın-
dan görevlendirilir. 

(3) Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelerin temsilcisi bulundukları kurumdaki
görevlerinin sona ermesi halinde, Kurul üyelikleri de son bulur. Süresi dolmadan üyeliğin son
bulması halinde, ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle üç ay içinde
yeni üye belirlenir. Görev süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

Kurulun çalışma usul ve esasları

MADDE 6 – (1) Kurul, Akademinin danışma organıdır. Kurulun tavsiye kararları, Ba-
kanlık ve Kurumun onayı halinde Eğitim Merkezleri eliyle icra edilir. 

(2) Kurul;
a) Eğitim Merkezleri tarafından sunulan yıllık çalışma planını inceler ve onaylar.
b) Eğitim Merkezleri tarafından sunulan önceki döneme ait yıllık çalışma raporunu de-

ğerlendirir.  
c) Eğitim Merkezlerinin ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile tesis edecekleri iş birliği

protokollerini inceler ve önerilerde bulunur.
ç) Yıllık çalışma planının etkin biçimde uygulanabilmesi amacıyla kurumlar arası

koordinasyonu sağlamak üzere duyuru, toplantı, resmi yazışma ve gerekli gördüğü diğer ted-
birlere ilişkin önerilerde bulunur.

d) Mevzuat değişikliği, kalkınma planları, eğitim öğretim müfredatları da dâhil olmak
üzere fikri mülkiyet alanına giren konularda araştırma yaptırmak amacıyla Eğitim Merkezlerine
önerilerde bulunur.

(3) Kurul üyeleri, alınan kararların kendi kurum ve kuruluşlarında etkin biçimde uygu-
landığını takip eder ve sonuçlarını Kurula bildirir.  

(4) Eğitim Merkezlerinin yıllık çalışma planı veya Kurul kararları haricinde gerçekleş-
tirdiği faaliyetler yıllık çalışma raporunda ayrıca belirtilir.  

Kurul toplantısı ve kararları

MADDE 7 – (1) Kurul, her yıl Şubat ayında olağan olarak toplanır. Ayrıca eş başkan-
lardan birinin çağrısı üzerine herhangi bir zamanda da toplanabilir. Toplantıya ilişkin çağrı,
toplantı tarihinden en az bir hafta önce toplantı gündemiyle beraber üyelere gönderilir.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                               14 Kasım 2019 – Sayı : 30948



(2) Kurulun toplantı yeter sayısı salt çoğunluktur. Toplantılar, Kurum temsilcisi ile Ge-
nel Müdürlük temsilcisinin eş başkanlığında gerçekleştirilir.

(3) Eğitim Merkezlerinin koordinasyonundan sorumlu kişiler, Kurul toplantılarına göz-
lemci olarak katılırlar. Kurul, uygun gördüğü kurum ve kuruluşlardan temsilcileri istişare ama-
cıyla toplantılara davet edebilir.    

(4) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğuyla alınır. Oylanan gündem madde-
lerinin herhangi birinde yapılan oylamada eşitlik çıkması halinde, o gündem maddesiyle ilgili
karar alınmamış sayılır ve toplantının yapıldığı tarihten en geç bir ay içinde konuyu karara
bağlamak üzere Kurul tekrar toplanır. İkinci kez eşitlik çıkması halinde, söz konusu gündem
maddesi reddedilmiş sayılır. Kurul kararları ve varsa karşı oylar gerekçeli olarak yazılır ve
üyeler tarafından imzalanır.

(5) Yıllık çalışma planında yer alan eylemler konularına göre ilgili Eğitim Merkezleri
tarafından yürütülür. Kurulun Yıllık Çalışma Planı haricinde yıl içerisinde uygulanmasını talep
edeceği faaliyetlere ilişkin kararlarda, uygulamadan sorumlu olacak ilgili Eğitim Merkezi açık-
ça belirtilir.

(6) Kurul toplantılarına memuriyet mahalleri dışından katılan üyelerin harcırahları
10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ilgili toplantının sekretarya
hizmetlerini yürüten Bakanlık veya Kurum tarafından ödenir.

Sekretarya hizmetleri
MADDE 8 – (1) Kurulun sekretarya hizmetleri, birer yıllık dönemler halinde Genel

Müdürlük ve Kurum tarafından yerine getirilir.
Eğitim Merkezleri
MADDE 9 – (1) Eğitim Merkezleri, Bakanlık ve Kurum bünyesinde ilgili mevzuat hü-

kümleri çerçevesinde tesis edilir. Eğitim Merkezlerinin sevk ve idaresinden sorumlu olmak
üzere Bakanlık ve Kurum adına birer kişi tam zamanlı olarak görevlendirilir. Eğitim Merkezine,
iş yükleri dikkate alınarak yeteri kadar personel tahsis edilir.

(2) Eğitim Merkezleri, Akademinin yürütme organlarıdır. Eğitim Merkezleri;
a) Eğitim, danışmanlık ve araştırma faaliyetlerini içeren yıllık çalışma planı hazırlayarak

her yılın Ocak ayı sonunda Kurula sunar.
b) Yıllık çalışma planı dâhilinde gerçekleştirilecek faaliyetler için tahmini bütçeyi tespit

eder ve yıllık olarak Kurula sunar.
c) Yıllık çalışma planında yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli eğitici gö-

revlendirmeleri, satın alma işlemleri, harcamalar ve diğer idari işlemleri, Bakanlık ve Kurumun
bütçe imkânları ile mevcut yasal yükümlülükleri ve iç onay süreçleri çerçevesinde Bakanlık
ve Kurumun ilgili harcama birimi eliyle gerçekleştirir.

ç) Eğitim Merkezlerinin görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlar
ile yapılacak iş birliği protokollerinin müzakeresini yürütür, protokol taslaklarını hazırlar, ku-
rum içi ve dışı istişare ile onay süreçlerini takip eder, Kurul görüşüne sunar.

d) Yıllık çalışma planında yer alan veya ihtiyaç duyulan konularda araştırma ve ince-
leme amaçlı projelerin yürütülmesi ve raporların hazırlanması için gereken görevlendirmeleri
yapar, çalışmaları koordine eder ve gerekli hallerde dışarıdan ilgili harcama birimi eliyle hizmet
alımı yapar.

e) Önceki dönemde gerçekleştirilmiş tüm faaliyetleri içeren yıllık çalışma raporunu ha-
zırlar ve her yılın Ocak ayı sonunda Kurula sunar.

f) Eğitim içerikli yürütülen faaliyetlerin sonucunda, eğitimin niteliğine ve önceden du-
yurulan koşullara bağlı olarak sınavlı veya sınavsız, uygun görülen katılımcılara sertifika veya
katılım belgesi verir.

g) Fikri mülkiyet alanında eğitim materyalleri, araştırma raporları, uzmanlık tezleri, bi-
limsel, hukuki veya teknik içerikli makaleleri elektronik ve/veya basılı ortamda yayımlar; bu
amaçla tasarlanacak internet sitesini kamunun hizmetine sunar.
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ğ) Fikri mülkiyet alanlarında uzmanlık tezi, yüksek lisans, doktora ve benzeri çalışma-
larda tez konusunun belirlenmesi, kaynak araştırması, alanda çalışan akademisyenler ile irtibat
kurulması hususlarında ilgililere danışmanlık hizmeti sunar.  

Eğitim Merkezleri faaliyetlerinde görev alanlar 
MADDE 10 – (1) Eğitim Merkezlerinin faaliyetlerinde eğitici, danışman veya benzeri

görevlerde bulunmak üzere Yargıtay üyeleri, adlî yargı hâkim ve savcıları, öğretim üyeleri,
avukatlar, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında alanında uzman kişilerden ve ya-
bancı uzmanlardan yararlanılabilir. 

Bütçe 
MADDE 11 – (1) Eğitim merkezlerine ilişkin giderler, ilgisine göre Bakanlık veya Ku-

rum tarafından karşılanır. Bakanlık bu amaçla 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanununun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Bakanlık özel hesabını,
Kurum ise Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı bütçesini kullanır. 

Ücretler
MADDE 12 – (1) Eğitim Merkezleri yapacakları veya yaptıracakları eğitim, araştırma,

danışmanlık ve benzeri faaliyetlerden yararlanacak olanlardan ücret talep edebilir. Bu amaçlarla
yapılan faaliyetler için eğitim mekanları sağlanmasına, teknik ekipman ve diğer her türlü mal
ve hizmet tedarikine yönelik harcamalarda bulunabilir; eğitici, danışman veya benzeri faali-
yetlerde görevlendirilenlerin genel hükümler çerçevesinde ulaşım, iaşe ve ibate giderlerini kar-
şılayabilir. 

(2) Danışmanlık, araştırma, eğitim faaliyetleri ile Akademi tarafından yapılacak diğer
hizmetler karşılığında alınacak ücretler Telif Hakları Eğitim Merkezi için Bakanlık, Sınai Mül-
kiyet Hakları Eğitim Merkezi için Kurum tarafından belirlenir.

(3) Telif Hakları Eğitim Merkezi tarafından danışmanlık, araştırma, eğitim faaliyetleri
ile yapılacak diğer hizmetler karşılığında alınacak ücretler genel bütçeye gelir kaydedilir.

(4) Telif Hakları Eğitim Merkezi tarafından danışma, araştırma, eğitim faaliyetleri ile
yapılacak diğer hizmetler kapsamında yapılan giderler Bakanlık özel hesabından karşılanır.

(5) Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi tarafından danışmanlık, araştırma, eğitim
faaliyetleri ile yapılacak diğer hizmetler karşılığında alınacak ücretler, Kurumun hesabına ya-
tırılır ve gelirlere kaydedilir. 

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı ile Türk Patent

ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.
—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:
ER VE ERBAŞ SINIFINDAN ASKERİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN ÖZEL 

SINAVLARI VE BELGE VERME İŞLEMLERİNİN USULÜ VE BU 
BELGELERLE HANGİ CİNS TAŞITLARIN NERELERDE 

KULLANILACAĞINA DAİR YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 9/6/1984 tarihli ve 18426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Er ve Erbaş
Sınıfından Askeri Araç Sürücülerinin Özel Sınavları ve Belge Verme İşlemlerinin Usulü ve Bu
Belgelerle Hangi Cins Taşıtların Nerelerde Kullanılacağına Dair Yönetmeliğin 5 inci madde-
sinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“Trafik sürücü belgesine sahip personel, sürücü eğitim merkezlerinde ve/veya yetki ve-
rilmiş birliklerde; taktik tekerlekli araçlar, özel amaçlı taşıtlar ile A1, A2, A, C1, C1E, C, CE,
D1, D1E,  D, DE ve F sınıfı trafik sürücü belgelerinin kullanmaya yetki verdiği idari hizmet
araçları için asgari bir hafta süreyle, M, B1, B ve BE sınıfı sürücü belgesinin kullanmaya yetki
verdiği idari hizmet araçları için ise asgari bir gün süreyle sürücü intibak eğitimine tabi tutu-
lurlar. Eğitim sonunda eğitimi veren eğitim merkezleri ve/veya yetki verilmiş birlikler tarafın-
dan yapılacak sınavda başarılı olanlara askerî sürücü belgesi verilir. M, A1, A2, A ve B1 sınıfı
trafik sürücü belgesine sahip personele sadece trafik sürücü belgesinin izin verdiği araç kul-
landırılır.

Birinci fıkra uyarınca sürücü intibak eğitimine tabi tutularak askeri sürücü belgesi alan
personel,  sürücü belgelerinde yazılı araçlardan başka tekerlekli araçları kullanacaklarsa, bir-
liklerince; taktik tekerlekli araçlar, özel amaçlı taşıtlar ile A1, A2, A, C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE ve F sınıfı trafik sürücü belgelerinin kullanmaya yetki verdiği idari hizmet araçları için
asgari bir hafta süreyle, M, B1, B ve BE sınıfı sürücü belgesinin kullanmaya yetki verdiği idari
hizmet araçları için ise asgari bir gün süre ile sürücü intibak eğitimine tabi tutulurlar. Eğitimi
bitiren sürücüler en yakın sürücü eğitim merkezlerine ve/veya yetki verilmiş birliklere sevk
edilerek sınavları yapılır. Başarı gösterenlerin belgeleri, kullanacakları araç cinsi yazılarak
onaylanır.

Kreyn, kurtarıcı araç, iş makinesi, istif aracı,  tank, zırhlı personel taşıyıcı, kundağı mo-
torlu top, kar üstü aracı ve motorlu kar kızağı sürücüsü/işletmeni gibi görevlerde kullanılacak
askerî personelin, kullanacakları özel tip askerî araç/iş makinesi kullanma eğitimi, Kuvvet Ko-
mutanlıklarının belirleyeceği esaslara uygun olarak kendi sınıf eğitimi merkezlerinde, birlik
veya kurumlarında yapılır. Bu personele kullanacakları araçların askerî sürücü/işletmeni bel-
geleri; Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenecek birlik ve kurumlar nezdinde teşkil edilecek üç
kişilik teknik bir heyet tarafından, yapılacak sınavda başarılı olanlara verilir. Personel belge-
lerinde yazılı araçtan/iş makinesinden farklı bir cins araç/iş makinesi kullanacaksa bu eğitim
ve sınav tekrar edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 8 – Göreve sevk edilecek askeri sürücülerin, kullanacağı aracı belirleyen askeri

sürücü belgesi ile birlikte M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F ve G
sınıfı trafik sürücü belgelerinden birine sahip olmaları zorunludur. M, A1, A2, A ve B1 sınıfı
trafik sürücü belgesine sahip personele sadece trafik sürücü belgesinin izin verdiği araç kul-
landırılabilir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 9 – Er ve erbaş sınıfından askerî araç sürücülerinin sürücü intibak eğitimleri

ve süreleri, özel sınavları, verilecek belgelerin şekilleri, bu belgelerle hangi cins araçların ne-
relerde kullanılacağı, belgelerin onay makamları ve diğer hususlarla ilgili esaslar Millî Savunma
Bakanlığınca düzenlenecek yönergelerde belirtilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
Madde 9/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Millî Sa-

vunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Millî Savunma Bakanlığı bu tereddütleri gi-
dermeye yetkilidir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
DEMİRYOLU KAZALARINI VE OLAYLARINI ARAŞTIRMA 

VE İNCELEME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; demiryolu kaza ve olaylarının araştırılması

ve incelenmesi, bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev, yetki
ve sorumlulukları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Ulusal demiryolu altyapı ağına bağlı hatlarda meydana gelen kaza ve olayların,
b) Yabancı ülke demiryolu altyapı ağında; Türk demiryolu tren işletmecilerine ait de-

miryolu araçları ile tasarımı, imalatı, bakımı veya tescili Türkiye’de yapılan demiryolu araç-
larının dâhil olduğu kaza ve olayların, 

araştırılmasını ve incelenmesini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
489/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,
b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
c) Bakımdan sorumlu birim: Yük vagonları hariç her türlü demiryolu aracının bakımın-

dan sorumlu araç sahibi tarafından belirlenmiş ve Bakanlıkça izin verilen kuruluşu,
ç) Bakımdan sorumlu kuruluş: Yük vagonlarının bakımından sorumlu Bakanlık tara-

fından yetkilendirilmiş kuruluşu,
d) Başkan: Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanını,
e) Başkanlık: Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığını,
f) Ciddi kaza: En az bir kişinin ölümü veya en az beş kişinin ağır yaralanması ile so-

nuçlanan ya da araçlarda, yolda, diğer tesislerde veya çevrede meydana getirdiği zararların
toplamı en az iki milyon Euro karşılığı TL olan kazaları,

g) Değerlendirme heyeti: Ulaşım emniyetini artırmak üzere incelemesi yapılan kaza
veya olaylara ilişkin raporları karara bağlayan heyeti,

ğ) Demiryolu altyapısı: Demiryolunu oluşturan zemin, balast, travers ve ray ile elek-
trifikasyon, sinyalizasyon ve haberleşme tesisleriyle bunların tamamlayıcısı her türlü sanat ya-
pısı, tesis, gar ve istasyonları, lojistik ve yük merkezleri ve bunların eklentileri ile iltisak hat-
larını,

h) Demiryolu altyapı işletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şe-
kilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda yetkilendirilmiş
kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,

ı) Demiryolu aracı: Hat yapım, bakım, tamir ve kontrol araçları dâhil her türlü çeken
ve çekilen araçlar ile tren setlerini,

i) Demiryolu tren işletmecisi: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya yolcu
taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,
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j) Emniyet yönetim sistemi: Demiryolu altyapı işletmecileri ve demiryolu tren işletme-
cilerinin emniyetli çalışmasını sağlayacak, tehlikelerin ve kazaların azaltılmasına, risklerin dü-
şürülmesine yönelik önlemlerin sistematik olarak belirlenmesi ve buna göre kuralların, tali-
matların, süreçlerin devamlı takip edilerek revize edilebilmesini sağlayan organizasyonel ya-
pıyı,

k) Grup: Her bir kaza veya olayın araştırılması ve incelenmesi için görevlendirilen uz-
manlardan oluşan grubu,

l) Grup başkanı: Her bir kaza veya olayın araştırılması ve incelenmesi sırasında koor-
dinasyon görev ve yetkileriyle donatılan uzmanı, 

m) İnceleme: Meydana gelen kaza ve olayların tekrarının önlenmesi amacıyla bilgi top-
lanıp analiz edilmesi, muhtemel nedenlerinin belirlenmesi ve gerekli emniyet tavsiyelerinde
bulunulması faaliyetlerini içeren süreci,

n) Karşılıklı işletilebilirlik: Uluslararası trafikte demiryolu araçlarının kesintisiz ve em-
niyetli hareketinin sağlanmasını,

o) Kaza: Maddi hasar, ölüm, yaralanma gibi zararlı sonuçları olan, istenmeyen, bek-
lenmedik, ani ve kasıtsız bir olay veya olaylar zincirini,

ö) Kaza türleri: Çarpışma, deray, hemzemin geçit kazası, hareket halindeki demiryolu
aracının şahsa çarpması, yangın ve diğer kazaları,

p) Olay: İstenmeyen, beklenmedik, demiryolu sisteminin işleyişini ve/veya emniyetini
etkileyen, kaza tanımı dışında kalan durumları,

r) Ön rapor: İncelemeye devam edilip edilmeyeceği hakkında karara esas olacak, kaza
veya olay hakkındaki ilk bulgulara göre hazırlanan kısa raporu,

s) Rapor: Kaza veya olayın araştırılması ve incelenmesi neticesinde, ulaşım emniyetini
artırmak amacıyla düzenlenen raporu,

ş) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tutulan ticaret
siciline kayıtlı şirketi,

t) Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri
ve diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve
yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapısı
ağını,

u) Ulusal emniyet makamı: Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
ü) Uzman: Ulaşım emniyeti inceleme faaliyetini yerine getiren; Başkanlık personeli ile

Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından görevlendirilen personeli, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kaza ve Olay İncelemesinin Amacı, Kaza ve Olay Bildirimleri, İncelemeye 

Karar Verilmesi, Delil ve Kayıtların Gizliliği

Kaza ve olay incelemesinin amacı
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki demiryolu kaza ve olay incelemesinin

amacı; demiryolu kaza ve olaylarının meydana gelmesine neden olan muhtemel sebeplere ulaş-
mak suretiyle demiryollarında can, mal ve çevre emniyetine yönelik mevzuat ve uygulamaların
geliştirilmesine ve ileride olabilecek benzer kaza ve olayların önlenmesine katkı sağlayacak
tavsiyelerde bulunmaktır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen demiryolu kaza ve olay incelemeleri adli
veya idari soruşturma niteliğinde olmadığı gibi amacı suçu ve suçluyu tespit etmek veya so-
rumluluk paylaştırmak değildir.
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Kaza ve olayların bildirim yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) Kaza ve olay bildirimleri ekte yer alan kaza/olay bildirim formu dol-

durularak en kısa sürede yapılır.
(2) Bildirimin elektronik posta veya faks ile yapılması esastır. Aciliyete binaen SMS

veya telefonla da bildirim yapılabilir, ancak sonrasında yazılı kaza bildirimi düzenlenerek elek-
tronik posta veya faks yoluyla gönderilir.

(3) Ulusal demiryolu altyapı ağında meydana gelen kaza ve olaylar demiryolu altyapı
işletmecileri tarafından bildirilir.

(4) Yabancı ülkelerdeki demiryolu altyapı ağlarında; Türkiye’de lisans almış demiryolu
tren işletmecileri tarafından işletilen demiryolu araçlarının dâhil olduğu kaza ve olaylar ilgili
demiryolu tren işletmecileri tarafından bildirilir.

(5) Yabancı ülkelerdeki demiryolu altyapı ağlarında; tasarımı, imalatı, bakımı veya tes-
cili Türkiye’de yapılan demiryolu araçlarının dâhil olduğu kaza ve olayların ilgili demiryolu
tren işletmecileri tarafından bildirilmesi ihtiyaridir.

İncelemeye karar verilmesi
MADDE 7 – (1) İncelenmesi düşünülen kaza veya olayların emniyet düzenlemeleri ile

emniyet yönetimi bakımından belirgin bir etkiye sahip olup olmadığı değerlendirilirken şu hu-
suslar dikkate alınır:

a) Kaza veya olayın ciddiyeti.
b) Kazanın türü.
c) Bir bütün olarak sisteme ilişkin kaza veya olaylar dizisinin parçası olup olmadığı.
ç) Demiryolu emniyetine etkisi ve demiryolu altyapı işletmecilerinin, demiryolu tren

işletmecilerinin, ulusal emniyet makamının veya diğer devletlerin talepleri.
d) Daha önce benzer kazalara ilişkin rapor yazılıp yazılmadığı.
(2) Ciddi kaza tanımına girmemekle birlikte, demiryolu altyapısı veya karşılıklı işleti-

lebilirlik bileşenlerindeki teknik hatalar da dahil olmak üzere farklı koşullar altında meydana
gelmesi halinde ciddi kaza olarak sonuçlanabilecek kaza veya olaylar da incelenebilir.

Delil ve kayıtların gizliliği
MADDE 8 – (1) Kaza incelemesi kapsamında elde edilen bütün bilgi ve belgeler ile

yazılı ve elektronik kayıtlar kaza incelemesi maksatları dışında açıklanamaz ve adli makamlar
hariç hiçbir kişi ve merci ile paylaşılamaz.

Diğer devletlerle iş birliği
MADDE 9 – (1) Ulusal demiryolu altyapı ağında; yabancı ülkelerin demiryolu tren iş-

letmecilerine ait demiryolu araçları ile tasarımı, imalatı, bakımı veya tescili yabancı devlette
yapılan demiryolu araçlarının dâhil olduğu kaza ve olayların incelenmesinde ilgili yabancı dev-
letlerin ulusal kaza inceleme otoriteleri iş birliği için davet edilebilir.

(2) Yabancı ülke demiryolu altyapı ağında; Türk demiryolu tren işletmecilerine ait de-
miryolu araçları ile tasarımı, imalatı, bakımı veya tescili Türkiye’de yapılan demiryolu araç-
larının dâhil olduğu kaza ve olayların inceleme çalışmalarına katılım sağlanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanların Nitelikleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Yetki ve Sorumlulukları

Uzmanların nitelikleri
MADDE 10 – (1) Uzmanların; mühendislik fakültelerinin raylı sistemler, inşaat, ma-

kine, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, haberleşme, bilgisayar, endüstri bölümlerinden
mezun olan personelden seçilmesi esastır.
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Birlikte görevlendirilme
MADDE 11 – (1) Ulaşım emniyeti araştırma veya incelemesinin niteliğine göre bir işte

birden çok uzman görevlendirilebilir.
(2) Bu durumda çalışmaları, grup başkanı olarak tayin edilen uzman düzenler, çalış-

maların zamanında bitirilmesini sağlayacak önlemleri alır.
İşin devamlılığı ve devri
MADDE 12 – (1) Uzmanlar başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmekle

yükümlüdürler. Uzmanlar, işlerin geri bırakılması zorunluluğu doğarsa veya işlerin sonuçlan-
dırılması başka yerlerde de araştırma ve inceleme yapılmasını gerektirirse, durumu Başkanlığa
bildirerek alacakları talimata göre hareket ederler.

Araştırma ve inceleme süreci
MADDE 13 – (1) Ulaşım emniyeti incelemesinde görevlendirilen uzmanlarca yürütülen

araştırma ve inceleme süreci şu adımlardan oluşur:
a) Kaza/olay ihbarının alınması.
b) Kaza/olayın ilgili birimlerden teyit edilmesi.
c) Kaza/olay hakkında Başkanlığın bilgilendirilmesi.
ç) Başkan tarafından araştırma veya incelenmesine karar verilen kaza ve olayla ilgili

sözlü veya yazılı görev olurunun alınması.
d) Kaza/olay yerine ivedilikle gidilip araştırma ve inceleme başlatılması.
e) Kaza/olay hakkındaki ilk bulgulara göre ön raporun hazırlanması ve Başkana sunu-

larak incelemenin devam edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlık tarafından karar verilmesi.
f) Gerekliyse ilave bilgi ve belgelerin toplanması.
g) Kaza/olayla ilgili bulgu ve belgelerin analiz edilmesi.
ğ) Kaza/olay inceleme taslak raporunun yazımı.
h) Grup başkanının taslak raporu incelemesi için Başkanlığa göndermesi.
ı) Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde taslak raporun tamamının veya bir kısmının

ilgili tarafların görüşüne gönderilmesi.
i) İlgili tarafların süresi içerisinde bildirdikleri görüşlerin uygun görülmesi halinde tas-

lak rapora işlenmesi.
j) Taslak raporun Değerlendirme Heyetine sunulması.
k) Değerlendirme Heyetinin taslak rapor hakkında tekrar düzenleme kararı vermesi ha-

linde yazılı gerekçesi ile birlikte grup başkanına iadesi, grup tarafından raporun tekrar ele alı-
narak (ğ) bendinden itibaren sürece tekrar girmesi.

l) Değerlendirme Heyetinin taslak rapor hakkında kabul kararı vermesi halinde raporun
Başkanlık internet sitesinde kısmen veya tamamen yayımlanarak Başkanlık arşivine eklenmesi.

m) Raporda yer verilen tavsiyelerin takibinin yapılması.
Grup ve uzmanların görev ve yetkileri
MADDE 14 – (1) Kaza veya olay incelemesinde görevlendirilen grup ve uzmanlar

11/5/2019 tarihli ve 30771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Yönetmeliğinde belirtilen görev ve yetkilerin
yanı sıra;

a) Kaza veya olaya karışan demiryolu araçlarına çıkabilir ve araç üzerinde inceleme-
lerde bulunabilir.

b) Demiryolu aracındaki kayıt cihazlarının örneğine, trafiğe ilişkin sesli iletişim cihaz-
larının kayıtlarına, sinyal ve trafik kontrol sistemlerindeki trafiğe ilişkin bütün komut ve işlem
kayıtlarına erişebilir.
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c) Kaza veya olayla ilgisi olan kişiler ile tanıkların beyanlarını ses kayıt cihazıyla veya
yazılı olarak alabilir.

ç) Kaza veya olaylara münhasır olmak üzere; ulusal emniyet makamı, demiryolu altyapı
işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri, bakımdan sorumlu kuruluşlar, bakımdan sorumlu
birimler ve şirketlerde gerekli araştırma ve incelemelerde bulunabilir.

d) Tren personelinin ve kazaya veya olaya karışan diğer demiryolu personelinin mua-
yene sonuçlarına erişebilir.

e) Kaza sonucu zarar gören şahısların bedeni muayene kayıtlarına erişebilir.
Uzmana yardım yükümlülüğü
MADDE 15 – (1) İncelemeyi yapan görevli uzmanların kaza veya olay yerine erişimi

ile delillerin temini kısıtlanamaz.
(2) İlgililer, kaza veya olay incelemesinde görevli uzmanların görevlerine ilişkin ve

ilgili mevzuata uygun talepleri geciktirmeden yerine getirmek ve kendilerine yöneltilen soruları
cevaplamakla yükümlüdür.

(3) Araştırma ve inceleme konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve
tüzel kişiler, kaza veya olay incelemesinde görevli uzmanların görevlerini gereği gibi yürüte-
bilmelerini teminen, kendilerine görevleri süresince ulaşım hizmeti ve uygun bir çalışma ortamı
sağlar ve bir irtibat personeli tahsis eder.

(4) Kaza veya olaya karışan taraflar, talep edilmesi halinde ilgili personeli bilgisine
başvurulmak üzere Başkanlık Merkezine göndermekle yükümlüdür.

Uzmanların yapamayacakları işler
MADDE 16 – (1) Kaza veya olay incelemesinde görevlendirilen uzmanlar; 
a) Araştırma ve incelemeyle doğrudan ilgisi olmayan icrai mahiyette herhangi bir tali-

matta bulunamazlar.
b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar.
c) Görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.
ç) Bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygu-

sunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Raporlar

Raporlar
MADDE 17 – (1) Grup başkanı çalışmaların neticelerini bir rapor halinde Başkanlığa

sunmakla yükümlüdür.
(2) Raporlarda yer alan hususlarda grup üyeleri arasında görüş ayrılığı olması halinde,

söz konusu hususlar ayrıca gerekçelendirilip imzalandıktan sonra rapora ekli olarak Başkanlığa
sunulur.

(3) Raporlar, kaza ve olaylardan edinilen tecrübelere dayanılarak ulaşım emniyetinin
artırılmasına ve benzer kaza ve olayların önlenmesine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde tan-
zim olunur. İdari, hukuki ya da cezai sorumluluk tespiti, raporların konusunu oluşturamaz.

(4) Hazırlanan raporlar yerindelik denetimine tabi tutulamaz.
(5) Demiryolu kaza veya olay araştırma ve inceleme raporunda aşağıdaki bölümler bu-

lunur. Kaza veya olayın niteliğine göre ilave bölümler de eklenebilir.
a) Özet: Demiryolu kaza veya olayına ilişkin temel bilgilerin ifade edildiği bölümdür.

Kaza veya olayın türü, zamanı, yeri ve nasıl gerçekleştiği, can kaybı veya yaralanma bilgileri,
demiryolu altyapısında, araçlarda, yükte, üçüncü taraflarda veya çevrede meydana gelen za-
rarlar ifade edilir.
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b) Kaza süreci: Kaza öncesi, kaza sırasında ve kaza sonrasında yaşanılan sürecin detaylı
anlatıldığı bölümdür.

c) Kaza hakkında bilgi ve bulgular: Kaza veya olaya ilişkin; emniyet yönetim sisteminin
işleyişi, personel organizasyonu, personelin vasıfları, kazaya karışan kişilerin eylemleri ve be-
yanları, uygulanan kurallar ve mevzuatlar, demiryolu araçlarının ve altyapı bileşenlerinin işle-
yişi ve bakım kayıtları, demiryolu işletmecilik sisteminin dokümantasyonu, benzer özellikteki
önceki olaylar ile kaza hakkında diğer bilgilerin açıklandığı bölümdür.

ç) Değerlendirme ve sonuçlar: Kaza hakkında bilgi ve bulgular bölümünde bahsedilen
hususların değerlendirildiği bölümdür. Bu bölümde muhtemel sebepler hakkında değerlendirme
yapılır.

d) Tavsiyeler: Ulaşım emniyetinin iyileştirilmesine yönelik tavsiyelerin yer aldığı bö-
lümdür.

(6) Kaza inceleme raporlarının kaza tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tamamlanarak
yayımlanması esastır. 1 yıl içinde yayımlanamayan kaza raporları hakkında kaza yıldönümle-
rinde kaza incelemesindeki ilerlemeleri açıklayan ara rapor yayımlanır.

Raporlar üzerine yapılacak işlemler
MADDE 18 – (1) Değerlendirme Heyeti, gündemine gelen raporların tümü üzerinden

değerlendirmesini yapar ve ulaştırma altyapıları ile taşımacılık faaliyetlerinin iyileştirilmesi
ve bütün ulaştırma türlerini kapsayan ulaşım emniyetine ilişkin hususları karara bağlar.

(2) Raporlarda eksik görülen, tekrar araştırılması veya ilave incelenmesi gereken hu-
susların bulunduğuna karar verilmesi halinde, araştırma ve incelemenin aynı grup tarafından
veya yeni görevlendirilecek grup tarafından yapılmasına yazılı gerekçesi ile birlikte karar ve-
rilebilir.

(3) Değerlendirme Heyetince kabul edilen raporlar Bakana ve Cumhurbaşkanlığı Gü-
venlik ve Dış Politikalar Kuruluna sunulur.

(4) Raporlar Başkanlık internet sitesinde kısmen veya tamamen yayımlanarak Başkanlık
arşivine eklenir.

(5) Raporda yer verilen tavsiyeler, raporu hazırlayan inceleme grubu tarafından takip
edilir. Raporun yayımından itibaren 90 gün sonra tavsiye yapılan kurum ve kuruluşlardan yazılı
bilgi istenir. Her tavsiyenin uygulanma durumuna ait bilgi ve güncellemeler kayıt altına alınır.

İşletmecilerin kaza ve olay raporları
MADDE 19 – (1) Demiryolu altyapı işletmecileri ve demiryolu tren işletmecileri kendi

bünyelerinde hazırladıkları kaza ve olay raporlarının bir örneğini rapor nihayete erdikten sonra
beş işgünü içerisinde Başkanlığa gönderirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Demiryolu kaza ve olaylarının incelenmesine ilişkin bu Yönetmelikte

hüküm bulunmayan hallerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Mer-
kezi Başkanlığı Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 21 – (1) 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan De-

miryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM, UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve

esasların düzenlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim,

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve çalışma

şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başhekim: Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Başhekimini,

b) Başhemşire: Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Başhemşiresini,

c) Dekan: Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

ç) Fakülte: Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

d) Hastane Müdürü: Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve

Araştırma Merkezi Hastane Müdürünü,

e) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

f) Mütevelli Heyet: Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

g) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayakta veya yatırarak ağız, diş ve çene sağ-

lığı hizmeti vermek.
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b) Diş hekimliği lisans, uzmanlık ve doktora programlarının yürütülebilmesi için ya-
pılması gerekli klinik uygulama derslerine (staj) ve araştırmalara olanak sağlamak.

c) Yardımcı sağlık personelinin eğitimine destek vermek.
ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Diş He-

kimliği Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gös-
teren fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer
kurumlarla işbirliği yaparak bu kurumların öğrencilerinin uygulamalar ve araştırmalar yapma-
sına olanak tanımak.

d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ve niteliğini artırmak.
e) Bilimsel araştırma ve uygulamaların gerçekleşmesi için gerekli koşulları hazırlamak

ve gerekli akademik desteği sağlamak.
f) Çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak.
g) Ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen, saha ça-

lışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ve sivil toplum
örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini
oluşturmak.

b) Toplumun ağız ve diş sağlığı için teşhis ve tedavi hizmeti vermek, ağız ve diş sağlığı
konusunda bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve sağlık politikalarına
katkıda bulunmak.

c) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ede-
rek bunların iyileştirilmesine yönelik projeler geliştirmek.

ç) Uzmanlık alanları ve klinik dalları ile diğer disiplinler arasında toplum sağlığına yö-
nelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak.

d) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu ve özel sektör kuru-
luşlarıyla işbirliği yapmak, bu kuruluşlara bilimsel destek sağlamak.

e) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını
ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak; bu amaçla özendirici eğitsel faaliyet-
lerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

f) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla ki-
tap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar
düzenlemek.

g) Sağlık alanında ulusal ve uluslararası kurumların işbirliğinde hizmet içi kurslar, eği-
tim programları, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bilimsel görüşler sun-
mak ve katılımcılara sertifika düzenlemek.

ğ) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili
araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

h) Ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında gi-
rişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak lokal ve genel ameliyat ve ameliyathaneler ile hastaların
ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve
konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

ı) Merkezin amaçlarıyla ilgili olan kurum ve kuruluşlar ile ortak projelerin geliştiril-
mesine imkân sağlamak.

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                               14 Kasım 2019 – Sayı : 30948



i) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrul-
tusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve
benzeri hizmetler vermek.

j) Fakülte ile işbirliği halinde diş hekimliği ve ağız, diş ve çene sağlığı alanında ulusal
ve uluslararası kurumlar ile anlaşmalar yaparak sertifika ve eğitim programları düzenlemek,
diş hekimlerine mezuniyet sonrası eğitim vermek; panel, seminer, kurs ve benzeri faaliyetler
organize etmek, talep edilen alanlarda bilimsel görüşler sunmak.

k) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve
diğer eğitim ve öğretim birimleri faaliyetleri öncelikli olmak üzere sağlık uygulama ve araş-
tırma faaliyetlerine ilişkin altyapıyı hazırlamak. 

l) Ayakta ve yataklı ağız diş sağlığı tedavi hizmetlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası
eğitim ve hizmet faaliyetleri vermek için üniteler, poliklinikler, uygulama ve araştırma mer-
kezleri kurmak, işletmek, satın almak, bağış ve benzeri usullerle devir almak ve bu alanla ilgili
sağlık ve sosyal hizmet birimlerinin ve benzeri işletmelerin kurulmasını ve işletilmesini des-
teklemek, gerekirse bunları işletmek ya da bu konuda hizmet satın almak. 

m) Mütevelli Heyet, Rektör ve Merkez organları tarafından kararlaştırılan diğer faali-
yetleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Başhekim.
b) Yönetim Kurulu.
Başhekim ve görevleri
MADDE 8 – (1) Başhekim, Fakültede devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından

Dekanın ve Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı onayı ile üç yıllığına görevlen-
dirilir. Süresi biten Başhekim aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı
usulle görevden alınabilir.

(2) Başhekimin görevleri şunlardır:
a) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlığa sunmak.
b) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve bunların uygulanmasını denetlemek.
c) Anabilim ve bilim dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tes-

pit etmek ve Dekanlığa sunmak.
ç) Bütçe ve personel ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte Dekanlığa sun-

mak.
d) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağ-

lamak.
e) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygu-

lamak ve denetlemek.
f) Enfeksiyon kontrol komisyonunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak.
g) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yü-

rütmek.
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ğ) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında
Dekana rapor vermek.

Yönetim Kurulu 
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Dekan, Başhekim, Dekan tarafından önerilen ve

Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen Fakülte Yönetim Kurulunun bir üyesi ile Fakülte
öğretim üyeleri tarafından üç yıllığına seçilen iki öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden
oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, Dekanın başkanlığında her eğitim-öğretim yarıyılı başında olmak
üzere yılda en az iki kere toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, ünite, kurul ve komisyonların çalışma

usul ve esaslarını belirlemek.
c) Yönetim organlarına bağlı birimler veya çalışma grubu ve komiteler tarafından ha-

zırlanan raporları, teklif ve projeleri görüşerek karara bağlamak.
ç) Yıllık akademik faaliyet raporu, plan ve programları karara bağlamak.
d) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.
e) Ağız ve diş sağlığı alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Rek-

törlüğe sunmak üzere teklif hazırlamak.
Hastane Müdürü ve görevleri
MADDE 11 – (1) Hastane Müdürü; sağlık ve hastane yönetimi konusunda deneyimi

olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Dekanın ve Rektörün önerisi
üzerine Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile görevlendirilir. Hastane Müdürü, Başhekimliğe
bağlı olarak çalışır.

(2) Hastane Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihti-

yaçların giderilmesine; kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalış-
maları yürütmek.

b) Personel sevk ve idaresinde, yönetim ve denetimlerde, yıllık faaliyet raporunu ha-
zırlamak.

c) Merkezin ödenek, personel ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile
birlikte hazırlayarak Başhekime sunmak.

ç) Merkezin klinik, ameliyathane, hasta kabul ve taburcu, tıbbi dokümantasyon ve arşiv,
teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin
amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını
sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve gi-
derilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim altyapı
imkânlarını oluşturmak.

d) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetimi,
koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

e) Merkezin; mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetlerine ilişkin düzenleme-
lerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

f) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile
cihaz, diğer demirbaş ve sarf malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacı ile bina bakım-onarım
ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koor-
dinasyonu sağlamak.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                               14 Kasım 2019 – Sayı : 30948



g) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hüküm-
leri çerçevesinde giriş ve çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak
muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet
satın alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasının ve denetiminin sağlan-
masında Başhekim tarafından verilen görevleri yapmak.

h) Merkez ile ilgili kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Başhemşire ve görevleri
MADDE 12 – (1) Başhemşire; lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bö-

lümünden mezun ve en az on yıl hemşirelik hizmeti vermiş olan adaylar arasından ilgili mev-
zuat hükümlerine göre Dekanın önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, baş-
hemşirenin sorumluluğundadır. Başhemşire; hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizas-
yonu konusunda Merkez yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve
verilen benzer görevleri yapmakla yükümlüdür.

Klinik sorumlusu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu, o anabilim/bilim dalının kad-

rolu öğretim üyeleri arasından, yoksa diğer anabilim dallarından ilgili anabilim dalı akademik
kurul kararı ile bir yıllık süre için belirlenerek Dekan tarafından görevlendirilmek üzere her
yılın en geç son işgününe kadar Dekanlığa iletilir. 

(2) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
çerçevesinde çalıştırılmasından, gerekli kayıtların tutulmasından ve korunmasından, altyapı
ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından ve klinikte sunulan tıbbi uygulamalar-
dan Dekana karşı sorumludur.

(3) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan stajyer öğrenciler, doktora/uzmanlık öğ-
rencileri ve mezuniyet sonrası eğitim alan ve/veya hizmet veren diş hekimlerinin bu Yönetmelik
hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar dışındaki perso-
nelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik sorumlusuna aittir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri
MADDE 14 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis,

poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve
Başhekime karşı sorumludur.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hiz-
met ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite,
ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belir-
lenir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır. Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik ortaya çıkabilecek tereddütler
Üniversite Senatosu, Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile giderilir.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bahçeşehir Üniversitesinden:
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesinde yürütülen ön li-

sans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesine bağlı tüm fakülte, yük-

sekokul ve meslek yüksekokulu bünyesinde yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetine
ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik birim: Bahçeşehir Üniversitesinde yer alan fakülte, yüksekokul ve meslek

yüksekokulunu,
b) Bölüm başkanı: Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek

yüksekokulu bölümlerinin başkanlarını,
c) Dekan: Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki fakültelerin dekanlarını,
ç) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulu:  Bahçeşehir Üniversi-

tesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,
d) Koşullu başarılı öğrenci: Genel not ortalaması 1.80-1.99 arasında olan öğrenciyi,
e) Müdür: Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki yüksekokulların ve meslek yüksekokul-

larının müdürlerini,
f) Mütevelli Heyeti: Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) Mütevelli Heyeti Başkanı: Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
ğ) Öğrenci danışmanı: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve Üniversite ile ilgili sorunlarıyla

ilgilenmek üzere bölüm başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
h) Program başkanı: Bağımsız akademik programların başkanlarını,
ı) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Bahçeşehir Üniversitesi Senatosunu,
j) Sınamalı öğrenci: Genel not ortalaması 1.80’in altında olan öğrenciyi,
k) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretimin kapsamı
MADDE 5 – (1) Üniversitede ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi, ilgili mevzuatta

belirlenen esaslar ve süreler çerçevesinde yapılır.
(2) Üniversitede eğitim-öğretim dili İngilizce’dir, ancak Türkçe veya başka bir dilde

yapılmasında zorunluluk olan programlar veya dersler, Senato tarafından belirlenir.
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Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf

Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 18 inci maddesi uyarınca, öğrenci kontenjanları, il-
gili akademik kurullarının teklifi ve Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından be-
lirlenir ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanır.

(2) Bahçeşehir Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına;
a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yerleştirme sistemiyle veya di-

key geçiş sınavı (DGS) ile Bahçeşehir Üniversitesinde bir programa yerleştirilen öğrenciler,
b) Ön kayıt ile öğrenci alınan bölümlere öğrenci seçme sınavından Yükseköğretim Ku-

rulunca belirlenen puanların üzerinde puan alan ve ön kayıt sonrası girdikleri Bahçeşehir Üni-
versitesi yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler,

c) Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kabul edilen
yabancı uyruklu öğrenciler,

ç) Bahçeşehir Üniversitesi tarafından yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler,
d) İkili anlaşmalar veya başka nedenlerle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından

Bahçeşehir Üniversitesine yerleştirilen öğrenciler,
e) Sınavsız öğrenci kabul edilen programlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenci-

ler,
kesin kayıt yaptırabilirler ve kesin kayıt yaptıran öğrenciler, tam zamanlı öğrenci olarak

öğrenimlerine devam ederler.
Yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulü ve intibakları
MADDE 7 – (1) Üniversite programlarına Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş

başvuruları, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversite
Senatosunun belirlediği asgari koşullar ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır. 

(2) Başka bir yükseköğretim kurumundan Bahçeşehir Üniversitesi programlarına kesin
kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, ilk ders kaydı yaptıracakları yarıyıl/yılbaşında ilgili fa-
külte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulları tarafından yapılır. Ders intibakı için
dersi veren bölümün/programın intibak konusunda görüşü alınır. Bu öğrencilerin başarılı veya
koşullu başarılı sayılan derslerden uygun görülenler, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci
ve ikinci fıkralarında öngörüldüğü şekilde harf notu olarak not belgesine işlenir. Ders başarı
notu katsayı karşılığı olmayan ve muafiyeti uygun görülen dersler için EX (muaf) notu verilir
ve bu not ortalamaya katılmaz. İntibak edilen derslerin genel not ortalamasının (1.80/4.00’ten)
az olmaması gerekir.

(3) Üniversitenin ön lisans ve lisans programları arasında herhangi bir yolla geçiş yapan
öğrencilerin intibakları, ilgili akademik birimin yönetim kurulları tarafından yapılır. Bu öğren-
cilerin önceki programda almış ve başarmış veya koşullu başarmış oldukları derslerden uygun
görülenler bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında öngörüldüğü
şekilde yeni programındaki not belgesine işlenir.

(4) Üniversitenin ön lisans programlarından dikey geçiş yolu ile geçiş yapanların inti-
bakları  bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasında öngörüldüğü şekilde yeni prog-
ramındaki not belgesine işlenir.

Misafir ve özel öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Misafir öğrenciler, herhangi bir üniversitenin eğitim-öğretim prog-

ramlarından birine kayıtlı olmadıkları halde, kendilerine yalnız bazı derslere katılma izni verilen
kişilerdir. Misafir öğrencilerin kabulü ve alacağı dersler, ilgili akademik bölüm/programın
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önerisi ve ilgili dekanlık/müdürlüğün onayı ile yapılır. Misafir öğrenciler derslere devam dı-
şında öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, kayıt oldukları dersleri ve varsa aldıkları
notları gösteren bir belge kendilerine verilir. Misafir öğrencilerden Üniversiteye 6 ncı madde
hükümlerine göre kesin kayıt yaptıranların aldıkları ve başarmış oldukları derslerden uygun
görülenler için Bahçeşehir Üniversitesi programları arasındaki yatay geçiş ders muafiyeti gibi
işlem uygulanır.

(2) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumunda ön lisans veya
lisans düzeyinde öğretim gören öğrenciler Üniversiteye özel öğrenci olarak ders almak için
başvurabilirler. Başvurular, ilgili bölüm/program başkanlığınca değerlendirilir ve başvurulan
akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır. Özel öğrencilere, aldıkları dersler ve ba-
şarı notlarını belirten bir belge verilir.

(3) Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğünün onayı ile İngilizce Hazırlık Programına
özel ve misafir öğrenci kabul edilebilir.

(4) Bu öğrencilerin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
İlk kayıt işlemleri
MADDE 9 – (1) Üniversiteye kesin kayıt hakkı kazananların ilk kayıt işlemleri uygun

görülen usullerle, Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde ve istenilen belgelerle yapılır. Öğrenci ada-
yından kayıt sırasında, kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı bir
örneği alınır.

(2) Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanlar Üniversiteye kayıt yaptıramazlar. Yanlış
beyan ve sahte belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları ve bu kayıt
nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

(3) Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenciler kayıt
haklarını kaybederler. Ancak, mazeretleri sebebiyle süresi içerisinde kayıt yaptıramayanların
mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yapılıp yapılamayacağına Rektörlük tarafından karar
verilir.

(4) Kayıt tarihinden sonra YÖK tarafından kendisine kayıt hakkı verilenlerin kayıtları,
yukarıdaki fıkralarda açıklanan koşullarda yapılır.

Ücretler
MADDE 10 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Eğitim-öğretim ücreti bir akademik

yıl için alınır. Yaz okulu, yurt dışı ve diğer eğitim-öğretim faaliyetleri yıllık ücretin dışında ay-
rıca ücretlendirilir.

(2) Ücretler her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenim ücretini ödemeyen
öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez ve öğrenci işleri sistemi, öğrenciye mesaj dışındaki
tüm işlemler için kapatılır. Kayıt yenilemeyen öğrenciye yükümlülüklerini yerine getirinceye
kadar, öğrencilikle ilgili hiçbir belge ve evrak verilmez.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler için eğitim-öğretim ücretleri Mütevelli Heyetinin kara-
rıyla belirlenir.

(4) Misafir öğrenciler, özel öğrenciler ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen
azami öğrenim sürelerini tamamlamış olan öğrenciler, aldıkları ders sayısı ve kredi saati esas
alınarak Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan esaslara göre ücret öderler.

(5) Yıllık öğrenim ücretlerinin ödeme planı ve tarihleri, her akademik yıl için ilan edilir.
Öğrencilerin kayıt yenileyebilmeleri için kayıt yenileme tarihinden önce mali sorumluluklarını
yerine getirmeleri gerekmektedir. Mali sorumluluğunu yerine getirmeyen öğrencinin kayıt ye-
nilemesi mümkün değildir. Ücretleri taksitlendirilmiş öğrencilerin taksitlerini ödeme planı içe-
risinde ödemeleri gerekir. Taksitlerini aksatan ve aksayan ödemeleri için yeni bir ödeme planını
onaylatmamış olan öğrencilere, öğrenci işleri sistemi, mesaj dışında tüm işlemler için kapatılır.
Bu öğrencilere derslere devam ve sınavlara katılma hakkı verilmez.
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(6) Mütevelli Heyetinin kararı ile programlara burslu öğrenci kabul edilebilir.
(7) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen tam burslu öğrenciler kendilerine tanı-

nan azami eğitim-öğretim süresi içerisinde eğitim-öğretim ücreti ödemezler. İndirimli (kısmi
burslu) olarak yerleştirilen öğrenciler, yerleştirildikleri yılda kendilerine tanınan burs oranı dı-
şında kalan öğrenim ücretlerini, her yıl eğitim-öğretim ücreti olarak öderler. İndirimli öğren-
cilerin bursları kendilerine tanınan azami eğitim-öğretim süresince devam eder. Azami eğitim-
öğretim süresi sonunda bursu kesilen öğrenciler, burs kesim tarihinden sonraki eğitim-öğretim
ücretini tümüyle ödemekle yükümlüdürler. ÖSYM ve diğer burslar, yurt içi eğitim-öğretim
için olup yurt dışı gibi özel eğitim-öğretim koşullarını içermez.

(8) Üniversite tarafından öğrencilere verilen başarı bursu, öğrencinin başarı koşulları
devam ettiği müddetçe verilir ve başarı değerlendirmesi her akademik yıl sonu yapılır. Başarı
bursları ile ilgili koşullar, Mütevelli Heyetince belirlenir. Başarı kriterlerinin değiştirilmesi ha-
linde, başarı bursu kazanmış öğrenciler, sonraki dönemler için bir hak iddia edemezler.

(9) Burslu ve burssuz öğrencilerin, çift anadal, yan dal ve yaz okulu için ödeyecekleri
öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyetinin kararı ile belirlenir.

(10) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen normal öğrenim sürelerini tamam-
lamış ve takip eden akademik yılda yaz dönemi sonunda mezuniyet durumu dikkate alınmadan
mezuniyetleri için her yarıyıl en çok 12 kredilik dersleri kalmış ön lisans ve lisans öğrencileri
bu dersler için her yarıyıl kredi/saat üzerinden ödeme yaparlar. Öğrencilerin mezun olamamaları
durumunda takip eden akademik yılda/yıllarda bu hakkı kullanırlar. Her bir kredi için öğren-
cilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyetinin kararı ile belirlenir.

(11) Sınamalı durumdaki öğrenciler, bir yarıyılda 12 veya daha az krediye kayıt olma-
ları durumunda azami öğrenim süresince, bir defaya mahsus olmak üzere o yarıyıl için akade-
mik yılbaşında tespit edilen kredi/saat ücreti üzerinden ödeme yaparlar.

(12) Kredi başına ücret ödeme durumunda olan öğrenciler için staj hariç diğer kredisiz
dersler için bir kredi/saat ücreti alınır.

(13) Eğitim-öğretim ücreti bir akademik yıl için alınır. Ancak yedinci dönemin sonunda
mezun olanların sekizinci dönem için ödedikleri ücret iade edilir.

Yarıyıl/yıl kayıt yenilenmesi ve ders kayıt işlemleri
MADDE 11 – (1) Her yarıyıl/yıl başında öğrencilerin ders kayıtlarını yaptırmaları, ya-

rıyıl/yıl kayıt yenilemesi olarak adlandırılır. Burssuz, tam burslu ve indirimli (kısmi burslu)
öğrenciler, Üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren bu Yönetmeliğin 16 ncı mad-
desinde belirtilen azami öğretim süresini doldurana kadar her yarıyıl/yılbaşında akademik tak-
vimde belirtilen tarihler içinde yarıyıl/yıl kayıt yenilemesi yaptırmak zorundadırlar. Kaydının
yenilenmesi tamamen öğrencinin sorumluluğundadır. Mücbir sebeplerle kaydını zamanında
yenileyememiş öğrencilerin mazeretlerinin kabulüne ilgili yönetim kurulları karar verir.

(2) Kaydını yenilemeyen ve kayıt dondurma işlemi yapmayan tüm öğrenciler, öğrenim
ücretlerini ödemiş olsalar dahi kayıtsız oldukları süre içinde askerlik tecili, öğrenci kimliği
alma gibi öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. Bu öğrencilerin Öğrenci Bilgi
Sistemine girişleri de geçici olarak engellenir. 

(3) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, bu Yönetmeliğin 18, 30, 31 ve
33 üncü maddelerine göre kayıt oldukları dersleri ekle-sil dönemi sonuna kadar kesinleştirip
onaylamak zorundadırlar. Ders kayıtları sırasında öğrenciler akademik danışmanlarından destek
alabilirler.

(4) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmış öğrenciler, haklı ve geçerli mazeretleri nedeni
ile kayıt yenilemeden, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen süreler için kayıt dondur-
ma talebinde bulunabilir. Öğrencinin talebi kayıtlı bulunduğu akademik birimin yönetim ku-
rulunca karara bağlanır.
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(5) Kayıt yenilemeyen öğrenciler, bu Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinin ikinci fıkrası
hükümlerine göre dönem ücretinin yüzde onunu (%10) ödeyerek kayıt dondurma haklarından
yararlanabilirler. Askerlik, hastalık ve doğal afetler nedeni ile kayıt donduran öğrencilerden
öğrenim ücreti alınmaz. Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenciler için kayıt dondurulan
süre, azami öğretim süresinden sayılmaz. Kayıt dondurmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler
için kayıtsız geçirilen süre, azami öğretim süresinden sayılır ve bu öğrenciler 16 ncı maddenin
dördüncü fıkrasının (a) bendindeki istisna durumlar hariç kaydını yenilemedikleri yarıyıl/yıllara
ait öğrenim ücretlerinin yüzde onunu (%10) ödemeden yeni ders kaydı yaptıramazlar. 

(6) Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler için bu yükümlülüklerini yerine
getirinceye kadar öğrencilik haklarına ilişkin hiçbir işlem yapılamaz.

(7) Haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, öğretim
yarıyıl/yılının başlangıcından itibaren dördüncü haftanın sonuna kadar kayıt yenilemesi yaptı-
rabilirler. Bu tarihten sonra hiçbir nedenle yarıyıl/yıl kayıt yenilemesi yapılmaz.

(8) Ders kayıt döneminde herhangi bir nedenle öğrenci sistemi açık olan tam burslu,
indirimli (kısmi burslu) veya ücretli öğrencilere, Öğrenci Bilgi Sistemi veya öğrenci tarafından
ataması yapılan derslerin sorumluluğu, öğrencinin derslere devam edip etmemesine bakılmak-
sızın öğrenciye aittir. İndirimli (kısmi burslu) veya ücretli öğrenciler bu döneme ait mali yü-
kümlülüklerini yerine getirmek mecburiyetindedir.

(9) Geçerli bir mazereti olmaksızın, dört eğitim öğretim yılı (sekiz yarıyıl) üst üste ka-
yıtlarını yenilemeyen öğrencilerin, Üniversite ile ilişikleri ilgili akademik birimlerin yönetim
kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kesilir.

Kayıt sildirme
MADDE 12 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler veya yasal yetki verdikleri kişiler,

Üniversiteden kayıt sildirmek üzere yazılı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurur-
lar.

(2) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, kayıt sildirme müracaatının yapıldığı yarıyıl/yıl-
dan önceki tüm mali sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar.

(3) Ders kaydı yaptırmış olan öğrenciler, dersten çekilme süresinden sonra yapılan kayıt
sildirme müracaatlarında, devam etmekte oldukları yarıyıl/yıl ücretinin tamamını ödemek zo-
rundadırlar. Ders kaydı yaptırmamış veya kayıt dondurmuş öğrenciler, 16 ncı maddenin dör-
düncü fıkrasına göre ücret öderler.

Eğitim-öğretim dili ve yabancı dil yeterliği ile ilgili esaslar
MADDE 13 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili İngilizce’dir. Senato onayı ile bazı

programlar veya dersler, özellikleri gereği İngilizce-Türkçe, sadece Türkçe veya başka bir dilde
yapılabilir.

(2) Öğretim dili İngilizce olan ön lisans veya lisans programlarına kabul edilen öğren-
cilerin İngilizce dil yeterlikleri ile ilgili şartlar Senato tarafından belirlenir ve Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdürlüğünce ilan edilir. 

(3) Öğretim dili Türkçe olan ön lisans veya lisans programlarına kabul edilen uluslar-
arası öğrencilerin Türkçe dil yeterlikleri, Senato tarafından belirlenen kriterlere göre yapılan
sınav ile tespit edilir.

(4) İngilizce veya Türkçe yeterlik sınavında başarılı olamayanlar hazırlık sınıfına alı-
nırlar. İlk akademik yıl sonunda yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler dil eğitiminde
ikinci yıl olarak destek sınıfına alınırlar. Öğrencilerin hangi düzeyde eğitim görecekleri, Üni-
versite hazırlık programları tarafından gerçekleştirilen seviye tespit sınavı ile belirlenir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilerin, ertesi yıl destek sınıfına devam veya
bunu izleyen ders yılı başında verilecek olan yeterlik sınavına girme koşulları Senato tarafından
belirlenir.
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(6) Destek sınıfı sonunda da başarısız olan öğrencilerin kayıtlı olduğu programdan ili-
şiği kesilir. Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, hazırlık sınıfında başarılı
olamayan ve bu nedenle destek sınıfı sonunda ilişiği kesilen öğrenciler sınava gireceği dönemin
öğrenim ücretinin %10’unu ödemek koşulu ile açılan dil yeterlik sınavına katılabilirler veya
Senato tarafından kabul edilen başka eşdeğer yeterlik belgesi sunmak sureti ile başarılı oldukları
takdirde kabul edildikleri programlarına takip eden ilk yarıyıl/yıl başlangıcında kayıt yaptıra-
bilirler.

(7) Üniversite hazırlık programlarından alınan yeterlik belgesinin geçerlik süresi iki
yıldır. Üniversitedeki öğretimlerine devam etmeden bu süreyi aşan ve tekrar öğrenimlerine de-
vam etmek isteyenlerden, dil yeterlik belgesi istenir.

(8) İngilizce’den ve Türkçe’den başka bir dilde öğretim yapan programlarda dil yeter-
liğinin istenip istenmeyeceğine Senato karar verir.

(9) Öğrenciler, anadili veya üniversite öncesi eğitim aldığı dil ile aynı olan seçmeli dil
derslerine kayıt yaptıramazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Yarıyıl/Yıl Süresi ve Akademik Takvim

Akademik takvim
MADDE 14 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az 70 iş günü ders ve bunu takip eden

yarıyıl sonu sınavları süresinden oluşan iki yarıyıllık veya en az 140 iş günü ders ve bunu takip
eden yıl sonu sınavları süresinden oluşan bir yıllık öğretim süresidir. Ön lisans ve lisans dersleri
yarıyıl/yıl esasına göre düzenlenir ve bir ders saati 45 dakikadan az planlanamaz.

(2) Senatonun kararıyla, süresi yarıyıl sonu sınavları ile birlikte en az 70 iş gününe kar-
şılık gelecek ders saatinden az olmamak üzere ayrıca bir yaz dönemi planlanabilir. 

(3) Staj, uygulama ve proje gibi çalışmalar ile takvim akademik birimlerin programla-
rında belirtilir. 

(4) Her akademik yıl için geçerli olacak akademik takvim, Üniversite Senatosu tara-
fından belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir.

Öğrenim süreleri
MADDE 15 – (1) Üniversitede normal öğrenim süresi; ön lisans programlarında iki,

lisans programlarında dört bazı lisans programlarında da beş veya altı akademik yıldır. Tam
zamanlı öğrenci statüsünde azami öğrenim süreleri; ön lisans programlarında dört, dört yıllık
lisans programlarında yedi, beş yıllık programlarda sekiz ve altı yıllık programlarda dokuz
akademik yıldır. Yabancı dil hazırlık programlarında geçirilen süre, bu sürelere dahil değildir.

(2) Üniversiteye yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin önceki prog-
ramlarında geçirdikleri süre öğrenim sürelerine dâhil edilir.

(3) Karşılıklı anlaşma, Erasmus, Farabi ve benzer değişim programlarıyla başka bir ku-
ruma gönderilen öğrencilerin geçirdikleri süreler, azami öğrenim süresinden sayılır ve ders
veya AKTS kredileri, bağlı bulunduğu akademik birimin yönetim kurulu tarafından değerlen-
dirilerek uygunsa aynen transfer edilebilir.

(4) Kayıtlı olduğu eğitim programlarından azami süresi sonunda mezun olamayanlara
bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Kayıt dondurma
MADDE 16 – (1) Mazeretleri olan öğrenciler, kayıt dondurmak için mazeretlerini bel-

gelemek koşuluyla en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlı-
ğına başvururlar. Öğrencinin kayıt dondurma müracaatı, danışmanının ve bölüm başkanının
görüşü alındıktan sonra, ilgili akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır.
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(2) Öğrenciler bir defada en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilirler. Azami öğrencilik sü-
resince, ön lisans öğrencilerine üç yarıyıl, dört yıllık veya üstü programlarda okuyanlara dört
yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilebilir. Zorunlu hallerde Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler
uzatılabilir. Yabancı dil hazırlık veya destek sınıfı öğrencileri en çok iki yarıyıl kayıt dondura-
bilir ve bu hakkı bir defa kullanabilirler. Kayıt dondurularak geçirilen süreler azami öğrenim
süresinden sayılmaz.

(3) Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle ve mazeretleri belgelenmek koşulu ile kayıt don-
durma hakkı verilebilir:

a) Hastalık: Öğrencinin durumunu bir yarıyıl/yıl kayıt dondurmayı gerektirecek süreyi
kapsayan bir sağlık raporu ile belgelendirmesi koşulu ile kaydı dondurulabilir. Öğrencinin,
kayıt dondurma süresi bitiminde, sağlık probleminin devam ettiğinin sağlık raporları ile bel-
gelenmesi halinde, ilgili akademik birim yönetim kurulu bu süreyi uzatabilir. Bu süre sonunda,
öğrencilerden eğitim-öğretime devam etmelerinde bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu
istenebilir.

b) Askerlik: Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılama-
ması sonucu askere alınması halinde, askerlik süresince kayıt dondurma hakkı verilir.

c) İlgili akademik kurullarca kabul edilen belgelendirilecek diğer haklı ve geçerli ge-
rekçeler.

(4) Kayıt donduran öğrencilere uygulanacak kurallar şunlardır:
a) Askerlik, hastalık ve doğal afetler nedeni ile kayıt donduran öğrencilerden öğrenim

ücreti alınmaz. Başka gerekçelerle kayıt donduran öğrenciler, bu süreye ait öğrenim ücretinin
yüzde onunu (%10) öderler. 

b) Öğrenci, kayıt dondurmuş olduğu sürede başka bir kurumdan almış olduğu dersleri,
Üniversitedeki öğretim programına transfer edemez.

c) Hastalık ve gerekçesi belgelenmiş zorunlu sebepler dışındaki kayıt dondurma istek-
leri, en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde yapılmalıdır.

ç) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyeti olan veya Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre uzaklaştırma cezası alan öğrenciler kayıt dondu-
ramaz. Takipsizlik veya beraat kararı ile sona eren tutukluluk süresi, öğrencilerin azami öğrenim
süresinden sayılmaz. Bu süre için herhangi bir öğrenim ücreti alınmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim, Sınavlar ve Değerlendirmelerle İlgili Esaslar

Öğretim programları
MADDE 17 – (1) Bir ön lisans veya lisans öğretim programının dersleri, bu derslerin

içerikleri, kredi/saat ve AKTS kredileri, programın mezuniyet koşulları, ilgili bölüm/program
başkanlığınca hazırlanır ve ilgili akademik kurullara önerilir. Ön lisans veya lisans öğretim
programları, ilgili akademik kurullarca kabul edildikten sonra Senatonun onayı ile kesinleşir.
Bir öğretim programında yer alan derslerin yürütülmesine ilişkin hususlar ilgili birimlerin aka-
demik kurullarınca karara bağlanır.

(2) Ön lisans veya lisans öğretim programlarında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli
olmak üzere iki gruba ayrılır. Bir öğretim programında yer alan zorunlu alınması gereken ders-
ler, seçmeli ders yükümlülükleri ve alınabilecek seçmeli dersler programlarda belirtilir.

(3) Öğrenciler, mezuniyet koşullarını kendi öğrenci bilgi sistemi hesaplarından takip
etmekle yükümlüdürler. Gerekli koşulları her bir alt kategori için ders sayısı, AKTS, ulusal
kredi gereksinimlerini ve genel not ortalaması kriterini (2.00/4.00) tamamlayarak mezuniyet
durumuna gelirler. 
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(4) Öğrenciler, öğretim programlarında belirtilen derslerin dışında, ilgileri doğrultu-
sunda dersler de alabilirler. Bu dersler öğrencinin not belgesinde aldığı başarı notuyla birlikte
gösterilir, bu derslerden alınan başarı notları not ortalamalarına katılmaz ve mezuniyet koşulları
açısından değerlendirmeye alınmazlar. Bu dersler not belgesinde NI olarak gösterilir ve prog-
ramda belirtilen başka bir dersin yerine sayılamazlar. 

Derslerin ulusal kredi ve AKTS değerleri 
MADDE 18 – (1) Bir dersin yükü, ulusal kredi yükü ve AKTS değeri olmak üzere iki

şekilde tanımlanır. Ulusal kredi yükü o dersin haftalık teorik, laboratuvar ve sınıf içi uygulama
saatlerine bağlı olarak oluşturulan bir değerdir. AKTS değeri, dersi veren bölüm tarafından,
dersin iş yükü hesabına bağlı olarak oluşturulan ve öğretim programının her yarıyılı için 30
AKTS olarak önerilen bir değerdir. Haftalık, bir saat teorik ders bir ulusal kredi, bir saat uygu-
lama veya laboratuvar da 0,5 ulusal kredidir. Bir AKTS değeri, yaklaşık olarak öğrencinin bir
yarıyılda 25 veya 30 saatlik çalışmasına karşılık gelir. Atölye, stüdyo, saha uygulaması ve staj
gibi diğer öğretim faaliyetlerinin ulusal kredi yükü ve AKTS değeri, ilgili kurulların teklifi ile
Senato tarafından belirlenir. Bir dersin teorik kısmı dışındaki tüm faaliyetlerin ulusal kredi
yükü dördü geçemez.

(2) Öğrencilerin bir yarıyıl/yılda alabileceği en yüksek ulusal kredi yükü, ilgili akade-
mik kurullarınca teklif edilerek Senato tarafından karara bağlanır. Bölümünün eğitim-öğretim
programında olmayan sertifika ve benzeri derslerin ders yükleri öğrencinin yarıyıl/yıl ders yü-
künden sayılmaz. Sertifika ve benzeri programlardan alınan dersler lisans/ön lisans, yan dal
ve çift anadal programlarına transfer edilmez.

(3) Her akademik yıla ait ön lisans ve lisans öğretim programı değişiklikleri akademik
takvimde belirlenen süre içinde ilgili kurullardan geçirilerek Senatoca karara bağlanır.

(4) Bir öğrencinin azami süresi öğrenim yılı/yarıyılına göre kontrol edilir. Öğrenim ya-
rıyılı/yılı, öğrencinin ön lisans veya lisans programına ilk kayıt olduğu yarıyıl/yıldan başlamak
üzere belirlenir. Öğrencinin ilk kayıt olduğu akademik yıl birinci akademik yıldır. Öğrencinin
ders başarı durumu akademik yılın tespitinde dikkate alınmaz. Yatay geçişlerde yatay geçiş
öncesi programda/programlarda geçirdiği toplam süre, dikey geçişlerde ise intibak edilen ya-
rıyıldan önceki yarıyıl süreleri öğrenim süresine ilave edilir.

(5) Öğrencinin bir yarıyıl/yılda alacağı ders yükü; haftalık ders programının zorunlu
kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedeninin bulunması durumunda, birinci akademik
yıl dersleri hariç, öğrencinin isteği, akademik danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanının
oluru ve dekanlığın/müdürlüğün onayı ile azaltılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, her bir yarı-
yıl/yılda iki dersten daha az derse kayıt olamaz.

(6) Kendi ön lisans ve lisans programında en az bir yıl veya iki yarıyıl öğrenim görmüş,
başarılı öğrenciler, yarıyıl/yıl ders yüklerini, genel not ortalamaları en az 3.5 olması halinde
3 kredi veya bir ders, 3.75 veya 3.75’den fazla olması halinde de en fazla 6 kredi veya iki ders
artırabilirler.

(7) Bir öğrenci, yaz okulunda alabileceği dersler hesaba katılmaksızın birbirini takip
eden iki yarıyıl içerisinde mezun olabilecek durumda ise yarıyıl için belirlenen maksimum
kredi yüküne ek olarak her yarıyıl için fazladan bir ders daha verilebilir. 

(8) Öğrenciler, muaf tutuldukları dersleri not yükseltmek için tekrar alamazlar.
(9) Bir öğrenci, yaz okulunda 10 ulusal krediyi geçmemek üzere en fazla dört ders ala-

bilir. Bu koşula kurum dışından alınan dersler de dahildir. Eğer öğrenci, içinde bulunduğu yaz
okulu sonunda mezun olabilecek durumda ise kurum içinden veya kurum dışından yukarıda-
kilere ek olarak bir derse daha kayıt yaptırabilir.

14 Kasım 2019 – Sayı : 30948                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Devam durumu
MADDE 19 – (1) Öğrenciler, ilgili akademik birimlerin belirlediği ilkeler doğrultu-

sunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl/yıl içinde her türlü sınava
ve dersi veren öğretim elemanının öngördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğ-
rencilerin devamları ile ilgili kurallar öğretim elemanı tarafından ders izlencesine konarak ya-
rıyıl/yıl başının ilk haftasında ilan edilir ve öğrencilerin derslere devamları bu kurallara göre
izlenir. Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dahil,
hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o
dersten başarısız sayılır. Bu öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler ve yarıyıl/yıl sonu
notları NA olarak değerlendirilir. Aynı kurallar yandal ve çift anadal programları için de ge-
çerlidir. NA notu ile değerlendirilen öğrencilerin listeleri en geç dönemin son haftası içerisinde
öğrencilere dersin öğretim elemanı tarafından ilan edilir ve bu listede olan öğrenciler dönem
sonu sınav listelerinden çıkarılır. Dönem sonu sınavlarına alınan öğrencilere NA notu verile-
mez.

Ulusal ve uluslararası değişim programları
MADDE 20 – (1) Üniversite, yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversitelerle öğrenci

değişim programları yürütebilir. Öğrenciler, Rektörlük tarafından belirlenen şartlar ve konten-
janlar dâhilinde, yürürlükteki yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak
diğer anlaşmalı üniversitelerden ders/dersler alabilirler.

(2) Değişim programı kapsamında anlaşmalı üniversitelere giden öğrenciler, ilgili ya-
rıyıl/yıl için geçerli eğitim ücretlerini Bahçeşehir Üniversitesine öderler.

(3) Değişim programı kapsamında anlaşmalı üniversitelere gidecek öğrencilere, gitme-
den önce alacakları derslerin seçiminde yardımcı olmak, gittiği üniversitedeki öğretimini izle-
mek ve eğitim süresince öğrenci ile iletişimi sağlamak üzere her birimden bir öğretim elemanı
değişim programları koordinatörü olarak görevlendirilir.

(4) Öğrencinin, değişim programı çerçevesinde alacağı dersler, öğrenci değişim prog-
ramına gitmeden önce ders içeriği, yerel ve AKTS kredileri de dikkate alınarak değişim prog-
ramları koordinatörü ve bölüm/program başkanı tarafından belirlenir ve ilgili yönetim kurulu
tarafından karara bağlanır. Yönetim kurulu kararlarında belirtilmeyen fakat öğrenci tarafından
alınan derslerin intibakı için öğrenci bir hak talep edemez.

(5) Değişim programlarında alınan ve dersin alındığı kuruma göre başarılı kabul edilen
derslerin intibakı; bölüm/program başkanının teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.
İntibakları ilgili yönetim kurulunca karara bağlanan dersler dersin alındığı kurumdaki kodu,
adı, kredi yükü ve AKTS kredi yükü ile öğrencinin not belgesine işlenir.

(6) Değişim programları kapsamında, Üniversiteye gelen öğrenciler, ilgili anlaşmanın
şartlarına bağlı olarak Üniversiteye eğitim ücreti ödemeyebilirler. Bu öğrencilere diploma veya
unvan verilmez; ancak, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir not belgesi verilir.

(7) Kurumların akademik takvimlerindeki farklılıklarından dolayı, değişim programıyla
gelen ve değişim programlarına gidecek öğrencilerin sadece yarıyıl/yılsonu final sınavı, aka-
demik takvimde belirtilerek erken bir tarihe alınabilir. 

Yurt içi ve yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan alınan dersler
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, Üniversitede ilgili bölümün müfredatında yer alan yarı-

yılda açılmayan derslerden öğrenimleri süresince en fazla 4 dersi, kendi programlarındaki öğ-
retim dilinde verilmesi ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde, başka bir yük-
seköğrenim kurumundan güz ve bahar yarıyıllarında veya yaz döneminde alabilirler. Sınamalı
durumda olmayan bir öğrencinin yaz okulunda başka bir kurumdan kendi programında daha
önce almadığı bir dersi alabilmesi için yaz okulunda aldığı derslerden başarılı olması halinde
doğrudan mezun olabilmesi veya ek sınavlardan sonra mezun olabilecek durumda olması ge-
rekir. 
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(2) Başka kurumdan alınacak derslerin içerik, ulusal kredi ve AKTS değerlerinin uy-
gunluklarının onayı, ders alınmadan önce danışmanın önerisi, bölüm veya program başkanının
teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(3) Bir öğrencinin yurt içi veya yurt dışındaki bir kurumdan, kendi akademik birim yö-
netim kurulunun onayıyla aldığı ve başarmış veya koşullu başarmış olduğu dersler; aynı kod,
ad, ulusal kredi, AKTS değeri ve dersin başarı notu ile birlikte not belgesine yarıyıl/yıl kayıt
yenileme tarihinden önce işlenir ve not ortalamalarına katılır. Öğrencinin aldığı not Üniversi-
tenin değerlendirme sisteminden farklı ise notu Üniversitenin başarı notlarına dönüştürülerek
belgesine işlenir.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 22 – (1) Tamamı proje veya uygulamaya dayalı dersler dışında her dersin de-

ğerlendirme etkinlikleri arasında en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yılsonu sınavı yapılır. Dersin
öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri yarıyıl/yıl içi çalışma-
larını, yarıyıl/yılsonu notunun verilmesinde değerlendirebilir. Öğrencinin ders başarı notu, ara
sınavlar ve yarıyıl/yılsonu sınavı sonuçları ile yarıyıl/yıl içi çalışmaları ve derslere devamı göz
önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Yarıyıl/yılsonu sınavının katkısı en
az yüzde kırk (%40) olmak üzere, ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınav ağırlıklarının belirlenme-
sinde ve bu notların ders başarı notuna dönüştürülmesinde, ilgili öğretim elemanı yetkilidir.
Değerlendirme ile ilgili kurallar yarıyıl/yılbaşında, ders izlencesinde açık olarak belirtilir ve
öğrencilere duyurulur. 

(2) Ara sınav ve dönem sonu sınavları yazılı, test veya test-yazılı olarak yapılır. Ancak
uygulama veya çok özel yapısı olan derslerin sınavları, sözlü olarak veya öğrencinin yarıyıl/yıl
içi çalışmaları değerlendirilerek yapılabilir. Özelliği gereği sınavları bu şekilde yapılacak ders-
lerin sınavlarının hangi yöntemle yapılacağı ilgili bölüm veya program başkanlığının önerisi
ve ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak yarıyıl/yıl başlangıç
tarihinden sonra en geç yedi hafta içerisinde Rektörlüğe bildirilir.

(3) Ara sınavların tarih, yer ve saatleri, dekanlıklarca/müdürlüklerce planlanır ve ekle-
sil haftasından sonra, en geç iki hafta içerisinde duyurulur. Yarıyıl/yılsonu sınavları, akademik
takvime göre Rektörlük tarafından planlanır ve duyurulur. İhtiyaç duyulması halinde ara sı-
navlar ve yarıyıl/yılsonu sınavları Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir. 

(4) Yarıyıl/yıl içinde yapılan sınav ve diğer tüm değerlendirme aktivitelerinin sonuçları
yapıldığı tarihten itibaren en geç on  gün içerisinde öğrencilere duyurulur. Öğretim elemanları,
öğrencilerin yarıyıl/yıl içi not ve devama ilişkin değerlendirme sonuçlarını en geç öğretim dö-
neminin son haftası içinde öğrencilere duyurmakla yükümlüdür.

(5) Öğrencinin bir dersten yarıyıl/yılsonu başarı notu, yarıyıl/yıl içi tüm aktiviteleri
dikkate alınarak ders öğretim planında ilan edildiği şekilde, bağıl değerlendirme yöntemi uy-
gulanarak belirlenir.

(6) Öğrencilerin ders başarı notları, ilgili öğretim elemanı tarafından akademik takvimde
belirtilen tarihte Öğrenci İşleri Sistemine girilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, akademik tak-
vimde belirtilen tarihte ders başarı notlarını ilan eder.

Mazeret sınavı
MADDE 23 – (1) Mazeret sınavları ile ilgili esaslar, Senato tarafından çıkarılan yönerge

ile düzenlenir.
(2) Öğrenci, raporlu veya mazeretli olduğu süreler içinde derslere veya sınavlara gire-

mez, raporlu veya mazeretli olduğu süreler içinde sınavlara veya herhangi bir değerlendirme
etkinliğine girdiği takdirde aldığı notlar geçersiz sayılır.

14 Kasım 2019 – Sayı : 30948                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



(3) Bir dersten devam koşullarını sağlayan öğrenciler, bu dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına
girebilirler. Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girme hakkı olup, yarıyıl/yıl sonu değerlendirmesinde
başarısız veya koşullu başarılı dersleri olanlar bu dersler için programlanan bütünleme sınav-
larına girebilirler.

(4) Güz ve bahar dönemlerinde (yaz dönemi hariç) final ve bütünleme sınavlarının ay-
rıca bir telafi/mazeret sınavı yoktur. İlgili kurulca kabul edilen mazereti sebebiyle final sınavına
giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.

(5) Final sınavlarına girme hakkı olduğu halde, final sınavlarını kapsayan, süreklilik
arz eden, haklı ve geçerli mazeretleri ilgili akademik birimlerin yönetim kurullarınca kabul
edilen öğrencilere, bütünleme sınavlarına doğrudan girme hakkı verilir.

(6) Yaz döneminde alınan derslerin bütünleme sınavları yoktur. Sadece kabul edilen
mazeretleri nedeniyle final sınavına giremeyen öğrenciler için mazeret sınavları yapılır.

Kopya ve intihal
MADDE 24 – (1) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde veya diğer değerlendirme et-

kinliklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya yürürlükteki disiplin
yönetmeliğinde yer alan benzer ihlallerde bulunduğu yönünde şüphe oluşursa, hakkında disiplin
soruşturması açılır. Soruşturma süresi boyunca söz konusu etkinlik değerlendirilmez. Suçlu
bulunan öğrenciye, aldığı disiplin cezasının yanı sıra söz konusu etkinlik için sıfır notu verilir.
Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir.

Dersten çekilme
MADDE 25 – (1) Öğrenciler, dersten çekilmek için onay almak üzere kendi akademik

biriminin bölüm veya program başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Öğrencilerin dilekçeleri
ilgili birimlerce sonuçlandırılır ve üç iş günü içerisinde ilgili dekanlık/müdürlük tarafından
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.

(2) Bir dersten çekilen öğrencinin not belgesine, bu dersten çekilme anlamına gelen
(W) harfi işlenir. Bu dersin kredisi, not ortalama hesaplamalarına katılmaz. (W) dersten çekilme
durumu, yarıyıl/yıl başından itibaren onuncu haftanın son iş günü mesai saati sonuna kadar, il-
gili birimin bölüm başkanlığınca öğrencinin çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır.
Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Bir öğrenci, ön lisans ve lisans öğretim programının ilk yılına ait derslerden çekile-
mez.

b) Bir öğrenci, F, NA, U, W notları sebebiyle üzerine atanan derslerden çekilemez.
c) Bir öğrenci yaz döneminde aldığı derslerden çekilemez.
ç) Öğrenci çekilmiş olduğu dersi, kendi öğretim programlarının gösterilen yarıyılında,

ilk açıldığında almak zorundadır. Bu zorunluluğa yaz dönemi dahil değildir.
d) Üniversite dışından alınan dersler için (W) notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.
(3) Bir öğrenci, takip etmekte olduğu her programda her yarıyıl/yıl en fazla bir dersten

çekilebilir. Dersten çekilme sonucunda bir yarıyıl/yılda öğrencinin kayıtlı olduğu ders sayısı
ikinin altına düşemez. Öğrenci, öğrenim süresince ön lisans programlarında en çok üç, lisans
programlarında en çok altı dersten çekilebilir.

Notlar ve ders muafiyeti
MADDE 26 – (1) Ders başarı notları, aşağıdaki tabloda gösterilen harfler ve bunlara

karşılık gelen 0.00 ile 4.00 arasında verilen katsayılar ile belirlenir.

Ders Başarı Notu A A- B+ B- C+ C C- D+ D F NA

Katsayı Karşılığı 4.00 3,67 3,33 2,67 2,33 2.00 1,67 1,33 1.00 0.00 0.00
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(2) Öğrenci not belgesinde aşağıdaki harfler kullanılır:
a) (I) Eksik: Tez, proje gibi çalışmalarını zorunlu nedenlerle tamamlayamamış öğren-

cilere verilir. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notları, takip eden yarıyılın/yılın ders kayıtları
başlamadan önce veya final sınavlarının bitiminden itibaren en geç on beş gün içerisinde verilir.
Bu şartlardan hangisi önce gelirse o uygulanır. Bu süre içerisinde not bildiriminde bulunulma-
mış I notları F notuna dönüşür. 

b) (S) Yeterli: Not ortalamasına katılmayan ve kredi yükü olmayan derslerden başarılı
olan öğrencilere verilir.

c) (U) Yetersiz: Not ortalamasına katılmayan ve kredi yükü olmayan derslerden başa-
rısız olan öğrencilere verilir.

ç) (PR) Gelişmekte: Süresi bir yarıyıldan uzun süren derslerini başarıyla sürdürmekte
olan öğrencilere verilir.

d) (EX) Muaf: Ders başarı notu, katsayı karşılığı olmayan dersler için verilen muafiyet
notudur ve bu notlar ortalamaya katılmaz.

e) (NA) Devamsız : Devam koşullarını yerine getirmeyen öğrencilere verilir. Bir dersten
devamsız olan öğrenci o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına giremez ve verilen başka sınav hak-
larından yararlanamaz. NA notu ortalama hesaplamalarında sıfır katsayı karşılığı ile işlem
görür. 

f) (W) Dersten Çekilmiş: Çekilme işlemi yapılan derse verilen nottur, ortalamaya etkisi
yoktur. 

g) (NI) Ortalamaya Katılmayan Ders İşareti: Ortalamalarına katılmamak koşuluyla öğ-
rencinin kendi isteği ile aldığı dersler için verilir. Bu dersler, 19 uncu maddede tanımlanan ders
yükü kapsamında alınır. NI statüsünde alınan dersler tekrarlanmaz ve başka bir ders yerine sa-
yılamaz.

(3) Başka bir yükseköğretim kurumundan yatay, dikey geçiş veya ÖSYM sınavı ile
Üniversiteye kaydolan öğrencilerin geldikleri kurumdan aldıkları ve başarılı veya koşullu ba-
şarılı sayılan derslerden ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından muafiyeti uygun
bulunanların Üniversitedeki karşılıkları, öğrencilerin not belgesine harf notu olarak işlenir ve
not ortalaması hesaplamasına katılır. Muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin ağırlıklı not orta-
laması 1.80/4.00’ten az olamaz. Bu derslerin transfer dersi olduğu not belgelerinde belirtilir.

(4) Üniversite içerisindeki bir ön lisans ve lisans programından başka bir programa ya-
tay veya dikey geçiş yaparak ya da ÖSYM sınavı sonucu ile yeniden kaydolan öğrencilerin
geldikleri programdan aldıkları başarılı veya koşullu başarılı derslerden ilgili akademik birimin
yönetim kurulu tarafından muafiyeti uygun bulunan derslerin notları ile birlikte yeni progra-
mına transfer edilir. 

(5) Üniversitenin programlarına ilk defa ders kaydı yaptıran öğrencilere, programlarına
kayıt oldukları ilk akademik yarıyıl başında, programlarındaki dersler için ilgili akademik bi-
rimlerin Senato tarafından onaylanmış yönergelerinde belirtilen dersler için bir defaya mahsus
olmak üzere muafiyet sınavları açılır. Bu öğrencilerin başarılı olduğu derslerin başarı notları
ilgili yönergede belirtildiği şekilde not belgesine işlenir ve not ortalamalarına katılır. Öğrencinin
muaf olduğu derslerin kredileri o dönem alabileceği kredi toplamına dahil edilmez. 

(6) Yükseköğretim kurumları arasındaki ders intibak işlemlerinde 4’lük ve 100’lük not
sistemleri arasındaki dönüşüm için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan dö-
nüşüm tablosu kullanılır.
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Verilen değerlendirme notlarına itiraz
MADDE 27 – (1) Ara sınav notlarına itirazı olan öğrenci, dersin kodunun bağlı bulun-

duğu ilgili akademik birimin bölüm veya program başkanlığına, notlar ilan edildikten sonra
beş iş günü içerisinde yazılı olarak itirazda bulunur. Öğrencinin itirazı, dersin öğretim elemanı
tarafından maddi hata açısından incelenir ve öğrenciye duyurulur. Bu değerlendirmenin sonu-
cuna da öğrencinin itirazının devam etmesi durumunda, bölüm veya program başkanlığınca,
biri dersin öğretim elemanı olmak üzere, oluşturulan üç kişilik bir komisyon maddi bir hatanın
olup olmadığı açısından itirazı tekrar değerlendirir. Sonuç, yazılı olarak bölüm veya program
başkanlığına rapor edilir. Bölüm veya program başkanlığı, sonucu öğrenciye yazılı olarak bil-
dirir.

(2) Yarıyıl/yılsonu final, bütünleme, mazeret/telafi ve ek sınav sonunda ders başarı not-
larına itirazı olan öğrenci, dersin kodunun bağlı bulunduğu ilgili akademik birimin bölüm veya
program başkanlığına, notlar ilan edildikten sonra beş iş günü içerisinde yazılı olarak itirazda
bulunur. Öğrencinin itirazı, dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir
ve öğrenciye duyurulur. Bu değerlendirmenin sonucuna da öğrencinin itirazının devam etmesi
durumunda, bölüm veya program başkanlığınca, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere, oluş-
turulan üç kişilik bir komisyon maddi bir hatanın olup olmadığı açısından itirazı tekrar değer-
lendirir. Sonuç, yazılı olarak bölüm veya program başkanlığına rapor edilir. Bölüm veya prog-
ram başkanlığı, sonucu yazılı olarak kendi dekanlığına veya müdürlüğüne bildirir.
Dekanlık/Müdürlük sonucu öğrenciye yazılı olarak duyurur ve başarı notunda bir değişiklik
varsa, sonuç Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bildirilir. 

Başarı durumunun belirlenmesi
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yıl sonunda not ortalamaları

hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı puan, o dersin ulusal kredi değeri ile öğ-
renciye takdir edilen ders başarı notunun karşılık geldiği katsayının (0-4 arası) çarpılması ile
bulunur. Yarıyıl/yıl not ortalaması (DNO) öğrencinin o yarıyıl/yıl aldığı derslerden sağladığı
puanların toplamının, aldığı derslerin ulusal kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır ve
bu puan 0-4 not göstergesinde öğrencinin o döneme ait başarı notu ortalaması olarak adlandı-
rılır.

(2) Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin almış olduğu tüm derslerden toplamış ol-
duğu puanlar toplamının o dönem sonuna kadar almış olduğu ulusal krediler toplamına bölün-
mesi ile bulunan sayıdır. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, genel not ortalama-
sında, o derslerden alınan en son not geçerlidir, ancak öğrencinin tüm notları not belgesinde
gösterilir.

(3) Genel not ortalaması; 2.00 veya daha yukarı olan başarılı, 1.80-1.99 arasında olan
koşullu başarılı öğrencidir. Genel not ortalaması, ikinci, üçüncü ve dördüncü akademik yılın
sonunda 1.80’in altında olan ise sınamalı öğrencidir. Güz yarıyılında öğretime başlayan öğ-
renciler için ilk sınamalı duruma düşme dördüncü yarıyıl sonunda, bahar yarıyılında öğretime
başlayan öğrenciler için ise ilk sınamalı duruma düşme üçüncü yarıyıl sonunda belirlenir.

(4) Öğrenci belgelerinde gösterilecek not ortalamaları, virgülden sonra iki hane olarak
hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü hane 5 veya 5’ten büyük olduğunda yukarıya, 5’ten
küçük olduğunda aşağıya yuvarlanır. Mezuniyet veya sınıf başarı sıralamalarında ise Bahçe-
şehir Üniversitesi Öğrencileri ve Mezunlarının Başarı Sıralama Yönergesi hükümleri uygula-
nır.

(5) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu başarı yüzdesi hesaplanırken, NA notu alan öğrenciler
değerlendirmeye alınmaz.

(6) Bölüm, program, fakülte, yüksekokul ve Üniversite başarı sıralamasının nasıl yapı-
lacağı yönerge ile belirlenir.
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Başarının değerlendirilmesi
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin ders başarı durumları aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C veya S notlarından birini alan öğrenci, bu dersten

başarılı sayılır.
b) Bir dersten C-, D+ veya D notlarından birini alan öğrenci bu dersten koşullu başarılı

sayılır.
c) Bir dersten F, NA veya U notlarından birini alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır.
Derslere yazılma kuralları
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin akademik sınıfları Senato tarafından tespit edilen kri-

terler doğrultusunda tamamladıkları AKTS değerine göre belirlenir. 
(2) Programlarına birinci yıl güz yarıyılında kaydolan ve öğretime başlayan öğrenciler,

güz yarıyılında sadece öğretim programlarında planlanan güz yarıyılı derslerine kaydolurlar.
Bahar yarıyılında ise öğretim programlarında planlanan bahar yarıyılı derslerinin tümüne kay-
dolmak zorundadırlar; programındaki bahar yarıyılındaki derslerini aldıktan sonra kredi limitini
aşmamak ve ders çakışması olmamak koşulu ile ilk güz yarıyılında başarısız olduğu kendi
programı için açılan derslere de kaydolabilirler. Öğretime güz yarıyılında başlayan bu öğren-
ciler ilk yıl üst yarıyıllardan ders kaydı yaptıramazlar. Bu kısıtlama, ders intibakı yapılan öğ-
rencilere uygulanmaz.

(3) Programlarına, birinci yıl bahar yarıyılında kaydolan ve öğretime başlayan öğren-
ciler kaydolduktan sonra takip eden ilk üç yarıyıl içinde öğretim programlarında planlanan ilk
iki yarıyıl derslerinin tümüne kaydolmak zorundadırlar. Ayrıca, bu hükümlerin uygulanmasında
aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Öğrenciler, öncelikle kendi bölümleri için açılan birinci yıl güz dönemi derslerine
kayıt yaptırmak zorundadırlar. Bu öğrenciler ilk yıl bahar yarıyılı program dönem kredi limitini
aşmamak koşulu ile bahar yarıyılında kendi programları için açılan, ders yazılım kurallarına
uymak koşulu ile üçüncü ve dördüncü yarıyıl genel seçmeli ve bölüm dışı seçmeli derslere
kaydolabilir.

b) İkinci yıl güz döneminde, kendi bölüm programları için açılan birinci yıl güz dönemi
derslerinden daha önce kaydolmadıkları veya başarısız oldukları derslerin tümüne kaydolmak
zorundadır.

c) İkinci yıl bahar döneminde, kendi bölüm programları için açılan birinci yıl bahar dö-
nemi derslerinden daha önce kaydolmadıkları veya başarısız oldukları derslerin tümüne kay-
dolmak zorundadır.

(4) İkinci veya üst yarıyıllara yatay, dikey geçiş veya ÖSYM sınavı sonucuna göre kayıt
yaptıran öğrenciler normal kredi limitini aşmamak ve ders kayıt koşullarını sağlamak üzere
üst yarıyıl derslerine kayıt yaptırabilirler.

(5) Derse yazılma, öğrencilerin kendi bölüm programları için o dönem açılan, başarısız
oldukları veya hiç almadıkları, en alt yarıyıla ait derslerden başlamak üzere yapılır.

(6) Öğrencinin sınamalı duruma düşüp düşmediği bahar yarıyılı sonunda belirlenir ve
varsa yaz okulu sonunda güncellenir.

(7) Sınamalı durumdaki öğrenciler, not yükseltmek için, önceki dönemlerde almış ol-
dukları başarısız dersleri ile birlikte C, C-, D+, D  notu aldıkları derslerden dilediklerini alabi-
lirler. Bu durumları devam ettiği sürece üstündeki dönemlerin zorunlu derslerini alamazlar.
Ancak dilerlerse henüz almamış oldukları 3 seçmeli ders alabilirler.   

Ders tekrarı
MADDE 31 – (1) Bir dersten F, NA, W veya U notu alan öğrenciler bu dersleri, kendi

bölüm programı için açıldığı ilk yarıyılda öğretim programındaki en alt yarıyıldan başlayarak
mutlaka almak zorundadırlar. Ancak, programdaki ilk iki yarıyıl derslerini bu maddenin ikinci
ve üçüncü fıkralarında belirtilen esaslar çerçevesinde tekrar edebilirler.
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(2) Bir dersin öğretim programından kaldırılması durumunda, öğrenciler kaldırılan ders-
lerin yerine karşılık tutulan eşdeğer dersleri alırlar.

(3) Öğrenciler, seçmeli dersleri tekrar etme durumunda, yerine başka bir seçmeli ders
alabilirler.

(4) Başarılı veya koşullu başarılı olan öğrenciler, C ve C’nin altındaki başarı notu al-
dıkları dersleri, başarı notlarını yükseltmek için tekrar alabilirler. Bu dersler, son kayıt olunan
yarıyılın bitiminden sonra takip eden dört yarıyıl içerisinde ders yazılım kurallarına uyulmak
koşulu ile tekrarlanabilir.

Mezuniyet durumuna gelmiş öğrenciler için ek sınavlar
MADDE 32 – (1) Azami öğrenim süresini tamamlamadan mezuniyetleri için iki ders

dışındaki tüm derslerden başarılı veya koşullu başarılı olan öğrencilere, öğretim programla-
rındaki başarısız oldukları (F veya U başarı notu alınan) en çok iki ders için, takip eden ilk ya-
rıyıl başına kadar birer ek sınav hakkı verilir.

(2) Azami öğrenim süresini tamamlamadan mezuniyetleri için bir ders dışındaki tüm
derslerden başarılı veya koşullu başarılı olan öğrencilere, öğretim programlarındaki başarısız
oldukları ve F veya U başarı notu alınan bir derse, ek olarak en fazla bir dersten not yükseltmek
için takip eden ilk yarıyıl başına kadar birer ek sınav hakkı verilir. Not yükseltmek için talep
edilen ders, programdaki C, C-, D+ veya D notu alınmış ders olmalıdır.

(3) Azami öğrenim süresini tamamlamadan öğretim programlarındaki bütün derslerden
en az D başarı notu almış ve genel not ortalaması 2.00’ın altında kalan öğrencilere, genel not
ortalamalarını yükseltebilmeleri için, takip eden yarıyıl başına kadar en çok iki dersten birer
ek sınav hakkı verilir. Not yükseltmek için talep edilen dersler, programdaki derslerinden C,
C-, D+ veya D notu alınmış dersler olmalıdır.

(4) Mezuniyet durumunda, not yükseltmek için ek sınav hakkı kullanan öğrencinin ek
sınavda aldığı not ders başarı notudur.

(5) Ek sınav hakkından yararlanabilecek öğrenciler, yarıyıl/yıl/yaz dönemi sonu sınav
sonuçları ilan edildikten sonra beş iş günü içinde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına hangi ders-
lerden sınav hakkını kullanacaklarını bir dilekçe ile bildirir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
öğrencinin durumunu inceledikten sonra eğer sınava girme hakkı varsa öğrenciye ve ilgili de-
kanlığa veya müdürlüğe durumunu bildirir.

(6) Ek sınavlar, güz yarıyılı, bahar yarıyılı ve yaz dönemi sonunda olmak üzere akade-
mik takvimde planlanır. Takip eden yarıyıl başlangıcına kadar bu hakkını kullanmamış öğrenci,
bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

(7) Bu maddede öngörülen sınav hakları öğrenciye sadece bir defa tanınır. Bu haklardan
zamanında yararlanmamış veya başarısız olmuş öğrencilerin ilgili derslere kayıtlarını yaptır-
maları gerekir.

(8) Son notları NA veya W olan derslerle daha önce hiç kayıt olunmamış dersler için
ek sınav hakları kullanılmaz.

Azami öğrenim süresini tamamlayan ve başarısızlık nedeni ile ilişiği kesilen
öğrenciler

MADDE 33 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu
programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört
yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl,  öğrenim süresi beş yıl
olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami
dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık programının eğitim süresi azami iki yıldır. 
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(2) Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört
yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle
öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında
zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yük-
seköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir;
bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam
ederler.

(4) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını
iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

(5) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından
ilişiği kesilen öğrenciler  Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt
yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede eşdeğer program bulunmaması halinde talep
etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya
mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yer-
leştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla
öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(6) Öğrencinin, azami öğretim süreleri sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun ola-
bilmesi için aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır. 

a) Bu öğrencilere, sınava girme koşullarını yerine getirdiği ve başarısız oldukları bütün
dersler için iki ek sınav hakkı verilir. 

b) Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç
yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme
esasına göre öğretim yapılan programlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise
öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme
hakkı tanınır.

c) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları
hâlde genel not ortalaması (2.00/4.00) koşulunu sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme
durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri ders-
lerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alın-
mamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Bu sınav haklarından yararlanmak is-
teyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen sınav dönemi başlamadan on iş günü önceden
yazılı olarak hangi derslerden sınava gireceklerini belirterek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
başvururlar ve mali sorumluluklarını yerine getirirler.

ç) Aralıklı veya sürekli olarak açılan sınavlara toplam olarak üç akademik yıl girmeyen
öğrenci sınav haklarını kaybeder ve Üniversite ile ilişkisi kesilir.

d) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci
öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğ-
rencilik haklarından yararlanamazlar.

Onur ve yüksek onur öğrencisi
MADDE 34 – (1) Başarılı öğrencilere onur ve yüksek onur derecesinin nasıl verileceği

Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yürütülür.
Çift anadal ve yan dal programları
MADDE 35 – (1) Bir ön lisans/lisans programında başarılı olan öğrencilere aynı dü-

zeydeki ikinci bir programda devam hakkı verilebilir. Bir öğrencinin kayıtlı olduğu anadal
programı dışında devam etme hakkı verilen ikinci bir programa, çift anadal veya yandal prog-
ramı denir. Çift anadal  ve yandal programlarına ait uygulama esasları ilgili yönetmelikler ve
Senato tarafından belirlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Diploma Hakkı ve Diplomalar

Diploma hakkı
MADDE 36 – (1) Öğrenciler; kayıtlı oldukları öğretim programının her bir alt katego-

risi için belirlenen ders sayısı, AKTS ve ulusal kredi gereksinimleri ile genel not ortalaması
kriterini (2.00/4.00) tamamlayarak mezuniyet durumuna gelirler. Mezuniyet hakkını kazanan
öğrenci, öğrenim ücretlerinin ve diğer ücretlerin tamamını ödemek ve üzerine kayıtlı bulunan
demirbaşları teslim etmek koşulu ile diploma alma hakkını kazanır.

(2) Diploma alma hakkını kazanan öğrencilere, diplomaları hazırlanıncaya kadar ve bir
defaya mahsus olmak üzere ilgili dekan veya müdür ve Öğrenci İşleri Daire Başkanının imza-
larını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

Diplomalar
MADDE 37 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrencilere, ilgili dekan veya müdür

ve Rektör tarafından imzalanan bir diploma verilir. Diplomalarda elektronik imza da kullanı-
labilir.

(2) Ön lisans ve lisans mezunlarına verilecek diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara
yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(3) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere; ulusal bir gazetede ilan
edilmesi, gerekli harcın yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile
yeni bir diploma verilir. Bu takdirde diploma üzerine “ikinci nüsha” ibaresi konulur.

(4) Diploma verildikten sonra diploma sahibine, isim değişikliği nedeni ile yeni isimle
başka bir diploma düzenlenmez.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.
Diğer Hükümler
MADDE 39 – (1) Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde kendi eğitim-öğretim yönetme-

likleri uygulanır. Kendi özel yönetmeliklerinde yer almayan hususlarda bu Yönetmelik hüküm-
leri uygulanır.

Tebligat
MADDE 40 – (1) Öğrenciye yapılacak her türlü yazılı tebligat; öğrencinin Üniversiteye

ilk kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra öğrenci bilgi sisteminde güncellediği posta ad-
resine yapılmak, öğrenci adına Üniversite tarafından açılan e-posta adresine gönderilmek veya
ilgili fakülte/müdürlük tarafından ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. 

(2) Öğrenci; kullanıcı adıyla tanımlı e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli
e-postalarını takip etmek ve Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği haberleşme adresini değiş-
tirdiği takdirde yeni haberleşme adresini 15 gün içerisinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden gün-
cellemekle yükümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 41 – (1) 22/7/2015 tarihli ve 29422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bah-

çeşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
PATATES SİĞİLİ GÖRÜLEN ALANLAR İLE GÜVENLİK KUŞAĞINDA 

UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/51)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, patates siğili hastalığı nedeniyle ekim yasağı getirilen alan-

larda tavsiye edilen alternatif uygulamaların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuru-

luşların belirlenmesini, patates siğili hastalığı ile bulaşık alanlarda ve güvenlik kuşağında al-
ternatif ürünleri yetiştiren veya bu alanları nadasa bırakan çiftçilerin desteklenmesini ve çift-
çilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 5 inci
maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alternatif uygulama: Patates siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen ve karantina

uygulanan bulaşık alanlarda, patates ve solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası
taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünlerin
yetiştirilmesi ya da bu alanlarda nadas uygulanması ile oluşturulan güvenlik kuşağında patates,
fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünlerin yetiştirilmesi ya da nadas uygulan-
masını,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,
ç) Çiftçi: ÇKS’de kayıtlı olan ve tarımsal desteklemelerden yararlanılması amacıyla

belirlenen usul ve esasları yerine getiren tüzel kişiler (kamu tüzel kişileri hariç) ile başvuru ta-
rihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve/veya reşit gerçek kişileri,

d) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğiyle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün
bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

e) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
f) Güvenlik kuşağı: Patates siğili hastalığı ile bulaşık alana bitişik komşu tarlaları (bu-

laşık alana bitişik nehir, yol, dere, sulama kanalı gibi tabi engeller güvenlik kuşağı sayılır, son-
raki alanlar güvenlik kuşağı sayılmaz.),

g) İcmal-1: İl/ilçe müdürlüğü tarafından TBS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle
için çiftçi detayında ilgili desteklemeye ilişkin hak edişleri gösteren Ek-3’teki belgeyi,

ğ) İcmal-2: İl/ilçe müdürlüğü tarafından İcmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için
köy/mahalle detayında ilgili desteklemeye ilişkin hak edişleri gösteren Ek-4’teki belgeyi,

h) İcmal-3: İl müdürlüğü tarafından İcmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında
ilgili desteklemeye ilişkin hak edişleri gösteren Ek-5’teki belgeyi,

ı) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,
i) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine istinaden oluşturulan

il/ilçe tahkim komisyonunu,
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j) Nadas: Patates siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan
bulaşık alanlara ve güvenlik kuşağına hiçbir ekim yapılmadan boş bırakılması durumunu,

k) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,
l) Yönetmelik: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,
ifade eder.
Destekten faydalanacak çiftçiler
MADDE 5 – (1) Destekleme ödemesinden;
a) Patates siğili ile bulaşık alanlarda, ödemeye esas yıllarda, 3 yıl alternatif ürün olarak

patates ve solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide
ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünleri yetiştiren veya nadas uygulayan
çiftçiler ile oluşturulan güvenlik kuşağında 3 yıl patates, tohumluk, fide, fidan dışında diğer
tüketim amaçlı alternatif ürünleri yetiştiren ya da nadasa bırakan çiftçiler,

b) Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre ÇKS’ye kayıtlı çiftçiler,
yararlanır.
Çiftçilere verilecek destekleme miktarı
MADDE 6 – (1) Patates siğili görülen alanlar ile patates siğili için oluşturulan güvenlik

kuşağındaki alanlarda, karantina önlemi olarak alternatif ürün yetiştirilmesi veya nadasa bıra-
kılması durumunda ÇKS’ye dahil olan çiftçilere dekar başına 110 TL destekleme ödemesi ya-
pılır.

Desteklemenin ödeme planı
MADDE 7 – (1) Destekleme ödeme planı, 2019 yılından itibaren ekim ve dikim ile

nadas uygulaması dikkate alınarak, aynı alana 3 yılda bir ödeme yapılması esas alınarak Ba-
kanlık tarafından belirlenir. 3 yılı kapsayacak ödeme 2019 yılında yapılır.

(2) Ödemeler, il/ilçe müdürlüklerince TBS kayıtlarına göre oluşturulan onaylı ödeme
icmallerine göre kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından ilgili talimat ve kaynağın
Bankaya gönderilmesinden sonra Banka aracılığıyla ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına
açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Destekleme başvurusunun yeri ve süreleri
MADDE 8 – (1) Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler ÇKS kaydını

yaptırdıkları il/ilçe müdürlüklerine başvurur. Başvurularda ÇKS kaydının güncellenmesi ve
ÇKS kaydı yoksa kaydın yapılması esastır.

(2) Başvurular 25/11/2019 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine yapılır. Başvurular yılı
ve dönemi içerisinde yapılmak zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edil-
mez.

Destekleme başvurusu sırasında istenecek bilgi ve belgeler
MADDE 9 – (1) Destekleme kapsamındaki illerde, alternatif ürün ekimini tercih eden

veya nadas uygulaması yapan çiftçiler destekleme ödemelerinden yararlanabilmek amacıyla
üretimin yapıldığı yerdeki il/ilçe müdürlüklerine 8 inci maddede belirtilen süre içerisinde baş-
vururlar.

(2) Başvuru sırasında istenecek belgeler şunlardır:
a) Başvuru dilekçesi (Ek-1).
b) Alternatif ürün veya nadas desteği talep formu (Ek-2).
c) ÇKS kaydını yaptırdığına/güncellettiğine dair belge.
Başvuruların değerlendirilmesi ve icmallerin hazırlanması
MADDE 10 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, çiftçiler tarafından müracaat edilen parsellerde

ekim yasağına uyulup uyulmadığı konusunda yapacağı arazi kontrolleri sonucunda arazi bil-
gilerinin TBS’ye girilmesini sağlar.
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(2) Veri girişinin tamamlanmasından sonra İcmal-1’ler (Ek-3) oluşturulur. İlçe müdür-
lüklerince her ilçe merkezinin İcmal 1’i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin İcmal-1’i kendi
köyünde/mahallesinde beş gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan
indirme saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve aza tarafından güncel tarihle imzalanması
sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir.
Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz, herhangi bir hak doğurmaz.

(3) Askı süresince İcmal-1’lere yapılan itirazlar, askı süresi içinde ve sürenin bitiminden
itibaren en geç beş gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. İlçe müdürlüklerince oluş-
turulan İcmal-2’ler (Ek-4) onaylanarak en geç 13/12/2019 tarihine kadar il müdürlüğüne gön-
derilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.

(4) TBS’den alınan İcmal-3’ler (Ek-5) il müdürlükleri tarafından kontrol edilip onay-
lanarak en geç 17/12/2019 tarihine kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.

Desteklemenin denetimine ilişkin görev ve yetkiler
MADDE 11 – (1) İcmal-3’ler Genel Müdürlüğe gönderilmeden önce bu Tebliğ çerçe-

vesinde il/ilçe müdürlüklerince yürütülen işlemler il müdürlüklerince oluşturulacak üç kişilik
bir komisyon marifetiyle örnekleme yöntemi ile denetlenir.

(2) Bu Tebliğin uygulaması sırasında karşılaşılan sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çö-
zümlenir. Çözüme kavuşturulamayan konular için; il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir. İl tah-
kim komisyonları tarafından çözümlenemeyen konularda Genel Müdürlük yetkilidir.

Tarımsal desteklemelerde görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 12 – (1) Bulaşık alanlarda ve oluşturulan güvenlik kuşağında alternatif ürün

ekim/dikimi yapan veya nadas uygulayan çiftçilere yapılacak destekleme uygulaması Genel
Müdürlük ve il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 13 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile bir-
likte anılan kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağ-
layan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde
müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan öde-
meler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu
sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme prog-
ramından yararlandırılmazlar.

Ödemenin finansmanı
MADDE 14 – (1) Ödemeler için gerekli finansman bütçenin muhtelif tarımsal destek-

leme hizmetleri kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından
Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS’ deki kayıtlara göre oluş-
turulan ilgili desteğin onaylı İcmal-1’lerine göre Banka aracılığıyla ilgili şubelerde daha önce
çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tu-
tarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir. Ödeme-
lere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile Banka arasında yapılacak protokolle belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15 – (1) 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pa-

tates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar
Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2016/22) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL

İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/53)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü ola-

rak dâhil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek
amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulduğu 81 ilde

gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2019 yılı için yapılacak olan katılım
desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu,

20 nci ve 21 inci maddeleri, 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-
rürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 6 ncı mad-
desinin altıncı fıkrası ile 22/1/2009 tarihli ve 27118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftlik
Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin
13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Anket formu: Tarımsal işletmelerin yıllık teknik, malî veya ekonomik bilgilerinin

toplanması için hazırlanan, Avrupa Birliği uygulamaları ile uyumlu soru formunu,
b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,
ç) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi
ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri taba-
nını,

d) Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA): Tarımsal işletmelerin gelir, gider ve faaliyetle-
rine ilişkin muhasebe verilerinin toplanması, depolanması ve istatistikî değerlendirmelerinin
yapılması amacıyla oluşturulan sistemi,

e) ÇMVA Katılım Anlaşması: Verilerin, ÇMVA veri toplama usullerinin uygulanarak
toplanacağına ilişkin il müdürlüğü ve çiftçi arasında bir yıllık süreyle imzalanan, her iki tarafın
görev ve sorumluluklarını düzenleyen EK-1’de yer alan belgeyi,

f) İcmal 1: İl müdürlüğü tarafından hazırlanan, çiftçi detayında ÇMVA katılım desteği
hak edişlerini gösteren ve bir örneği EK-2’de yer alan belgeyi,

g) İcmal 2: İl müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre hazırlanan, il detayında
ÇMVA katılım desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği EK-3’te yer alan belgeyi,

ğ) İl ÇMVA Komisyonu: İl müdürü veya il müdür yardımcısı başkanlığında, koordi-
nasyon ve tarımsal veriler şube müdürü ve il müdürlüğünde anketör olarak görevlendirilen bir
personelden oluşan ve işletmelerin seçilmesinden, formların ön değerlendirmesinden, ihtilaf-
ların incelenerek sonuçlandırılmasından, gerekli durumlarda ihtilafların Merkez ÇMVA Ko-
misyonuna iletilmesinden, ödemeye esas icmallerin onaylanmasından sorumlu komisyonu,

h) İl ÇMVA Koordinatörü: Sistemin kurulduğu illerdeki il müdürlüğü koordinasyon ve
tarımsal veriler şube müdürünü,

ı) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,
i) İşletme: Yasal durumu ne olursa olsun, sahip olduğu, ortakçılık, yarıcılık ya da kira-

lama şeklinde tuttuğu arazide kendi adına bitkisel üretim, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,
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büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği, arıcılık yapan veya karma
üretim yapan eşik değer veya üzeri ekonomik büyüklükteki, tek yönetim altında bulunan eko-
nomik birimi,

j) Katılım desteği: Katılım anlaşması imzalayarak ÇMVA sistemine dâhil olan ve mu-
hasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin verilerini belirlenen zamanlarda veri topla-
yıcılarıyla paylaşan ve verileri Sorumlu Birim tarafından uygulanan testler sonunda doğrulanan
işletmelere, her yıl belirlenen miktarda yapılan ödemeyi,

k) Merkez ÇMVA Komisyonu: Sorumlu Birim bünyesinde, ilgili daire başkanının baş-
kanlığında, diğerleri konusunda deneyimli teknik personel olmak üzere toplam beş üyeden olu-
şan, illerden gönderilen anket formlarının kontrol ve doğrulanmasından ve il ÇMVA Komis-
yonlarından intikal eden teknik içerikli ve ihtilaflı konuların değerlendirilmesinden sorumlu
komisyonu,

l) Muhasebe yılı: 1/1/2018 ve 31/12/2018 yılı zaman aralığını,
m) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı: Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,
n) Sorumlu Birim: Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
o) Tarımsal faaliyetler: Bitkisel üretim ve/veya hayvansal üretim ve bu üretim sonucu

elde edilen malların; işletme içerisinde ilk işleme, koruma ve değerlendirilmesi için yapılan
faaliyetleri,

ö) Veri toplayıcı (anketör): ÇMVA verilerinin çiftçiden anket formu yoluyla toplanma-
sından ve kontrolünden sorumlu, bu konuda sorumlu birimden eğitim almış olan Bakanlık tek-
nik personelini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ödeme Esasları

Ödeme yapılacak tarımsal işletmeler
MADDE 5 – (1) Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından

oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, bir mu-
hasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda
veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Sorumlu Birime gönderilen tarımsal işletmelere yapılır.

Ödeme miktarı
MADDE 6 – (1) 5 inci maddede belirtilen tarımsal işletmelere, 2019 Yılında Yapılacak

Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek üzere
2019 yılında 600 TL katılım desteği ödenir.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı
MADDE 7 – (1) ÇMVA katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili

kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak
aktarılmasını müteakip, il müdürlüklerince hazırlanarak onaylanan İcmal 1’e göre, Banka ara-
cılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.
Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının %0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet
komisyonu olarak ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 8 – (1) ÇMVA katılım desteği ödemeleri uygulaması, Sorumlu Birim, merkez

ve il ÇMVA Komisyonları ile il müdürlükleri tarafından yürütülür.
Uygulama takvimi
MADDE 9 – (1) İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faa-

liyetlerine ilişkin veriler takip eden yıl içinde, anket yoluyla toplanır.
(2) Her işletme için sadece bir anket formu düzenlenir.
(3) Sorumlu Birim tarafından her bir il için bildirilen sayıda işletme il ÇMVA Komis-

yonları tarafından Bakanlıkça belirlenen seçim planına göre seçilir. Seçilen işletmelerle il mü-
dürlükleri arasında katılım anlaşması imzalanır.
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(4) Katılım anlaşması imzalanan işletmelere anket uygulanır. Anket formları il müdür-
lüklerince kontrol edilmelerinin ardından Sorumlu Birime gönderilir.

(5) Anket formları Sorumlu Birim tarafından testlere tabi tutularak değerlendirilir. So-
rumlu Birim tarafından anket formları doğrulanan işletmeler, kesin icmalleri alınmak üzere il
ÇMVA Komisyonuna bildirilir.

(6) İl ÇMVA Komisyonlarınca anket formu doğrulanan işletmeler için, Tarım Bilgi Sis-
temi aracılığıyla, 2018 yılı ÇMVA katılım desteği girişleri yapılır. İşletmelerin kesin icmalleri
alınarak İcmal 2 onaylanıp, Sorumlu Birime gönderilir.

(7) Sorumlu Birim İcmal 2 seviyesinde ödemeye esas bilgileri Bankaya gönderir.
(8) Yukarıda geçen tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi esnasında görevlilerce veri gü-

venliğinin sağlanmasıyla ilgili esaslara uyulur.
(9) Sorumlu Birimle il müdürlüğü arasında uygulamaya ilişkin koordinasyon il ÇMVA

Koordinatörleri tarafından sağlanır. Bu kapsamda il sınırları dâhilinde formların anketörlere
dağıtılmasından, uygulamanın takibinden, doldurulan formların merkeze gönderilmesinden ve
doğrulama sürecinin tamamlanmasından il ÇMVA Koordinatörleri sorumludur.

Uygulamaların denetimine ilişkin görev ve yetkiler
MADDE 10 – (1) ÇMVA katılım desteği uygulamasında, il ÇMVA Komisyonlarının

çözemediği ihtilaflı durumlar Merkez ÇMVA Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara
bağlanır. Sonuç alınamayan durumlar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇMVA Katılım Desteğinden Yararlanamayacaklar

ÇMVA katılım destek kapsamı dışında kalacak tarımsal işletmeler
MADDE 11 – (1) ÇMVA katılım desteğinden;
a) İlgili muhasebe yılında ÇKS’ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi

bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan,
b) Katılım anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan,
c) Verilerini istenen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcılar ile paylaşmayan,
ç) Sorumlu Birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları doğrulan-

mayan,
d) Kendi isteğiyle sistemden çıkan,
tarımsal işletmeler faydalanamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 12 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile bir-
likte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağ-
layan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde
müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamındaki des-
tekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız
yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade
etmeyen üreticiler 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 13 – (1) 17/9/2018 tarihli ve 30538 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftlik

Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Ya-
pılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/30) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Tekirdağ 5. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

 
 9919 
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Antalya 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9898 

—— • —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9899 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

E68000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN TAMİR VE REVİZYONLARINDA KULLANILMAK 

ÜZERE 90 KALEM DİŞLİ KUTUSU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/575609 

1. İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2. İhale konusu malın adı ve miktarı : 90 Kalem Dişli Kutusu Malzemesi 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3. Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğüne 04.12.2019 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4. İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden 

(KDV Dâhil) 200,- TL bedelle temin edilebilir. 

5. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9888/1-1 

—— • —— 

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarihde yapılacaktır. 

1. İdarenin 

a) Adresi : E.L.İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No.89 

45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2. İhale konusu hizmetin 
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  a) Niteliği - Türü - Miktarı 

İhale 

Kayıt No Dosya No 

İhale Tarih ve 

Saati Süre 

Kontrol Şube Müdürlüğü Lavvar Kontrol-

Torbalama Başmühendisliğine Bağlı Dereköy 

Lavvar Tesisi Ürün Silolarından 975.000 

ton +18 mm kömürün, 10-18 mm kömürün 

ve 0,5-10 mm kömürün parça, fındık, ve toz 

kömür stok sahalarına taşınması ve 

boşaltılması, Dereköy Lavvar Tesisi Ürün 

Silolarından 975.000 ton miks, 0,1-0,5 mm 

kömür ve spiral şistin termik nitelikli stok 

sahalarına taşınması ve boşaltılması olmak 

üzere toplam 1.950.000 ton kömürün taşınması 

ve boşaltılması işidir. 

2019/580621 2019-1522 
25.11.2019 

14:00 
300 gün 

 

b) Yapılacağı yer : TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/MANİSA) 'dır. 

c) İşin süresi : Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3. İhalenin Yapılacağı yer : E.L İşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA 

4. İhale dokümanı; E.L İşletmesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No.89 45500 Soma/ 

MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 200,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5. Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6. İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 9905/1-1 
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MADEN SAHALARI ARAMALARA AÇILMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki 

durumları sona eren 35 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30.ncu 
maddesine göre ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.  

İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere, 
ilanın resmi gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ 
adresinde ilan edilecektir.  

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, 
paftası,  koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır.  

1- İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale 
şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Bu sahalar için başvurular http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ve 
13:30-14:00 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda 
İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz 
sayılacaktır. 

3- Aramalara açılan sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını 
ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, 
Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa 
Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir. 

4- İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az 
olamaz. 

5. İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.   
6- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 
a) İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale 

edilecektir. 
b) İki defa ihalesi yapılmasına rağmen başvuru yapılmayan sahalar http://www.mapeg.gov.tr/ 

adresinde bir ay süre ile ilan edilir. İlan edilen sahaya bir aylık sürede müracaat olması 
durumunda belirlenen taban ihale bedeli üzerinden ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla 
olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale edilir. Sahaya müracaat olamaması 
durumunda saha aramalara acık hale gelir.  

c) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

d) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve 
saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır.  

e) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre 
içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını 
kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.  

f) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren 
talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat 
hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır. 

7- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 750,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü 
Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini 
kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında 
yayınlanacaktır. 9903/1-1 
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2 ADET II. GRUP KÜÇÜK ALAN MADEN SAHASI MÜCAVİRİNDEKİ  
RUHSAT SAHİPLERİ ARASINDA İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu Maden Sahaları İhale 

Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası hükmü gereğince ruhsat sahaları arasında küçük 
alan olarak 2 adet II. Grup, küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında 
Maden Kanununun 30 ncu maddesine göre 18/12/2019 tarihinde saat 14:00 da ihale edilecektir. 

1- Küçük alan olarak belirlenen sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat 
dökümleri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan 
mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında en 
az on beş gün önceden ilan edilecektir.  

2- Bu sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 13:30 - 14:00 
saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale 
Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz 
sayılacaktır. 

3- Küçük alan için yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı 
kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

4- İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin % 20’sinden ve taban ihale bedelinden az 
olamaz. 

5- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 
a) Başvuru yapılmayan sahalar ihalelik saha konumuna gelecektir. 
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya ruhsat sahiplerinden birinin müracaat etmesi 

halinde ihale kapalı teklife göre sonuçlanacaktır. 
d) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya birden fazla ruhsat sahibi müracaat etmesi 

halinde sahanın ihalesi kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
e) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçının şartnamede belirtilen süre 

içerisinde teklif ettiği İhale bedelini ve işletme ruhsat taban bedelini ilgili yere yatırmak 
zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilecektir. 

f) İhale Bedelini ve İşletme ruhsat taban bedelinin şartnamede belirtilen süre içerisinde 
yatırılmasından sonra bu alan ihaleyi kazanan müracaatçının ruhsatına ilave edilir.  

6- İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların, 
ihale şartname bedeli olan 750,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, 
“Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları 
gerekmektedir. 9904/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Madde 1 - Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait, Tekirdağ ili, Süleymanpaşa 

ilçesinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen, 1 adet taşınmaz mal satış şartnamesinde 

belirtilen şartlar dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca açık 

teklif usulü ile Yavuz Mahallesi 433 ada,43 parselde kayıtlı 1 adet taşınmaz mal 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35/a ve izleyen maddeleri uyarınca kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 

Satış bedelleri ihale bedeli üzerinden şartnamelerinde belirtilen şekilde taksitle ödenecek olup, 

taksit bedellerine düzenlenecek olan satış sözleşmesinde belirtilen yasal faiz oranı uygulanacaktır. 

Madde 2 - Satılacak taşınmazların, mahallesi, paftası, ada, parsel nosu, m²’si, niteliği, 

muhammen ihale bedeli, geçici teminatı, şartname bedeli ve ihale saati aşağıda gösterilmiştir.  
 

MAHALLESİ PAFTA 

ADA/ 

PARSEL m² NİTELİĞİ 

MUHAMMEN 

BEDELİ 

GEÇİCİ TEMİNAT 

BEDELİ 

ŞARTNAME 

BEDELİ 

İHALE 

SAATİ 

YAVUZ 83 433/43 7.646,62 

Garajı Bulunan 

Müştemilat ve 

Arsası 

30.586.480,00-TL 917.594,40-TL 500,00-TL 11.00 

ZAFER 17-1 640 / 1 2.054,27 ARSA 2.033.727,30-TL 61.100,00-TL 200,00-TL 11.15 
 
Madde 3 - İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde, Büyükşehir belediyesi ek hizmet 

binasının bulunduğu Hürriyet Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Gülpare Sokak No:14 

Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve Emlak 

Yönetimi Şube Müdürlüğünde görülerek satın alınabilir. Şartname bedelleri yukarıda belirtilmiş 

olup, ihaleye katılanların şartname alması mecburidir.  

Madde 4 - İhaleler 28/11/2019 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11.00’da Çınarlı 

Mahallesi, Hayrabolu Caddesi No:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Tekirdağ Büyükşehir 

Belediyesi hizmet binasında bulunan Büyükşehir Belediyesi encümen toplantı salonunda 

başlatılacaktır.  

Madde 5 - İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 27/11/2019 Çarşamba günü 

mesai saati sonuna kadar (17.00) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve Emlak Yönetimi 

Şube Müdürlüğünde görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde Büyükşehir Belediyesi 

encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

2019 yılı Kasım ayında alınmış olmak kaydıyla; 

A) Gerçek kişilerden: 

1) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.  

2) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile 

belgelendirilecektir.) 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 

 

3) Noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.  

4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli 

vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya 

idarece onaylanmış suretleri.  

5) Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı, 

6) Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı  

7) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.  

8) Her sayfası teklif sahibince imzalanmış ‘‘TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ’’ 

(35/a kapalı teklif ihaleye katılacaklar için geçerlidir.)  

9) İçerisinde teklif mektubu bulunan zarf (35/a kapalı teklif ihaleye katılacaklar için 

geçerlidir.)  

B) Tüzel Kişilerden: 

1) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı ile 

Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti, 

2) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile 

belgelendirilecektir.) 

3) Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış sureti.  

4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli 

vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya 

idarece onaylanmış suretleri. 

5) Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı, 

6) Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı, 

7) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. 

8) Her sayfası teklif sahibince imzalanmış ‘‘TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ’’(35/a 

kapalı teklif ihaleye katılacaklar için geçerlidir.)  

9) İçerisinde teklif mektubu bulunan zarf (35/a kapalı teklif ihaleye katılacaklar için 

geçerlidir.)  

C) Ortak girişim olması halinde: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (A) ve (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir. Ortak 

girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi aslının verilmesi zorunludur. 

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır. 

İLAN OLUNUR. 9906/1-1 
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EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ  
YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Osmaniye Organize Sanayi Bölgesine ait, II. Kademe Evsel 
ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Erol Ayhan Tosyalı Cad. No: 20 Toprakkale / 
OSMANİYE 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi alanında yer alan 

işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel 
nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, 
nihai kapasiteli (7600 m3/gün) işletme şartları dikkate 
alınarak hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, II. 
Kademede yapımı öngörülen 4.000 m3/gün kapasiteli 
tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik 
ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye 
alınması, deneme, işletilmesi, bakımı, iş sonu uygulama 
projeleri ve işletme-bakım kitaplarının hazırlanması 
işleridir. 

b) Yapılacağı yer : Toprakkale / OSMANİYE 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 
Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 29/11/2019 Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
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2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, en az 4.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 12.000 m3/gün 
- 60.000 kişi eşdeğer nüfus kapasiteli Evsel, Atıksu Arıtma Tesisi komple ( inşaat, mekanik ve 
elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 6.1-B 
/ 4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak 
zorundadır. 

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer 
ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve 
asgari 5.000.000 TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) 3.000.000 TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Osmaniye Organize 

Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az 750.000 TL tutarında Geçici 
Teminat. 

H) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu. 
I) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, 

imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları 
tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik 
imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller. 

J) Performans Garanti Beyannamesi. 
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K) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler. 
L) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
M) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
N) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren 
iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu 
yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.) 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak 
üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak 
oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. 
Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 
ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş 
Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F) ve (L) 
bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Erol Ayhan Tosyalı Cad. 
No: 20 Toprakkale / OSMANİYE adreslerinde görülebilir veya 600 TL karşılığı Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak 
üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler 
için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli 
ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 9870/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

11.11.2019 tarih ve 30945 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
ilanımızda yer alan Kale Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi şartlarında aşağıdaki şekilde 
düzeltme yapılmıştır. 

 
İlan 

Sıra No 
Birim Bölüm Program ALES Özel Şartlar 

4 
Kale Meslek 

Yüksekokulu 

Çocuk Bakımı ve 

Gençlik Hizmetleri 

Çocuk 

Gelişimi 

Adayın 

mezuniyet 

alanı dikkate 

alınacaktır 

Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk 

Gelişimi lisans mezunu olmak. İlgili alanların 

birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

 9925/1-1 
—— • —— 

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

05.11.2019 tarihli ve 30939 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi ilanlarımızda düzeltme yapılmış olup son hali aşağıdaki 
şekildedir.  

DUYURULUR. 

Fakülte Bölüm Prof. Doçent 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

Açıklama 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
  1 

İnşaat Mühendisliği alanında doktora derecesine 

sahip olmak. Deniz trafiği alanlarında çalışmaları 

olmak. Uluslararası konferanslarda sunumları ve 

deniz mühendisliğinin alanının önde gelen bilimsel 

dergilerinde yayınlanmış çalışmaları ve atıfları 

bulunmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik 

Elektronik 

Mühendisliği 

  1 

Mikrodalga Mühendisliği alanında doktora yapmış 

olmak. Uzaktan algılama sistemleri ve geniş bantlı 

mikrodalga sistemleri alanlarında çalışmaları olmak. 

Uluslararası konferanslarda sunumları ve elektrik-

elektronik mühendisliğinin önde gelen bilimsel 

dergilerinde yayınlanmış makaleleri ve atıfları 

bulunmak. Konusunda patent sahibi olmak. 

 9926/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9922/1-1 
 
 

  



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9923/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9924/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
 9920/1/1-1 



14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

 
 9920/2/1-1 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 

 

 
 9920/3/1-1 



14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

 
 9920/4/1-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 

 

 
 9920/5/1-1 



14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

 
 9920/6/1-1 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 

 

 
 9920/7/1-1 



14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

 
 9920/8/1-1 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 

 

 
 9920/9/1-1 



14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

 
 9920/10/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 

 

 
 9920/11/1-1 



14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

 
 9920/12/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 

 

 
 9920/13/1-1 



14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

 
 9920/14/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 

 

 
 9920/15/1-1 



14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

 
 9920/16/1-1 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 

 

 
 9920/17/1-1 



14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

 
 9920/18/1-1 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 

 

 
 9920/19/1-1 



14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

 
 9920/20/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 

 

 
 9920/21/1-1 



14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

 
 9920/22/1-1 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 

 

 
 9920/23/1-1 



14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

 
 9920/24/1-1 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 

 

 
 9920/25/1-1 



14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

 
 9920/26/1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 

 

 
 9920/27/1-1 



14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

 
 9920/28/1-1 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 

 

 
 9920/29/1-1 
  



14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 
 9930/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 9931/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 9931/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 9932/1-1 
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Nükleer Düzenleme Kurumundan: 
NÜKLEER DÜZENLEME UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

GENEL AÇIKLAMALAR 
Kurumumuz Merkez Teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Nükleer Düzenleme 

Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen öğrenim dallarında Genel İdari 
Hizmetler sınıfından 9 uncu derece kadroya giriş sınavı ile 40 (kırk) Nükleer Düzenleme Uzman 
Yardımcısı alınacaktır. 

 

Grup Öğrenim Dalı 
Kadro 
Sayısı 

Puan Türü 
Taban 
Puanı 

1. Grup 
Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-
Elektronik Mühendisliği 

2 KPSSP1 80 

2. Grup Endüstri Mühendisliği 2 KPSSP1 80 
3. Grup Fizik Mühendisliği 9 KPSSP1 80 
4. Grup Hukuk 1 KPSSP4 80 
5. Grup İnşaat Mühendisliği 2 KPSSP1 80 
6. Grup Kimya Mühendisliği 1 KPSSP1 80 
7. Grup Makine Mühendisliği 6 KPSSP1 80 
8. Grup Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 4 KPSSP1 80 
9. Grup Nükleer Enerji Mühendisliği 10 KPSSP1 70 

10. Grup 
Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

3 
KPSSP38 veya 

KPSSP48 
80 

 TOPLAM 40   
 
Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sözlü sınav şeklinde 16 - 27 Aralık 

2019 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar 
Bulvarı, No:192, Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.  

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuran adaylar bu duyuruda 
yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 

1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 
Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar 

aranır: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel şartları taşımak, 
b) 01/01/2019 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 veya 2019 yılında yapılan 

Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS Lisans) yukarıdaki tabloda öğrenim dalına göre 
belirtilen taban puanlarını almış olmak, 

ç) İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) 
seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği 
bulunan belgeye sahip olmak, 

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen 4 üncü grup için en az dört yıllık lisans eğitimi veren 
Hukuk Fakültesinden, 10 uncu grup için en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, 
İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden birinden, diğer gruplar için en az dört 
yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin tabloda belirtilen mühendislik programlarından ya da 
yukarıda sayılan fakültelere veya programlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 
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2- GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, 
YERİ VE ZAMANI  

a) Başvuruda aşağıdaki belgeler istenilecektir: 
(1) Ek-1’de yer alan sınava hangi gruptan gireceğine ilişkin dilekçe, 
 (2) Ek-2’de yer alan elektronik ortamda doldurulacak Nükleer Düzenleme Uzman 

Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu (Kurumun http://www.ndk.org.tr  internet sitesinden 
temin edilebilir), 

(3) Ek-3’te yer alan elektronik ortamda doldurulacak 3 adet Güvenlik Soruşturması 
Formu (Kurumun http://www.ndk.org.tr  internet sitesinden temin edilebilir), 

(4) Ek-4’te yer alan örneğe göre hazırlanmış özgeçmiş, 
(5) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği 

ya da Kurumca onaylanmış örneği,  
(6) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı. 
(7) Yabancı dil bilgisine ilişkin belgenin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı, 
(8) İki adet vesikalık fotoğraf, (4,5 cm X 6 cm ebatlarında ve son altı ay içerisinde 

çekilmiş). 
b) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma 

denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslının veya Kurumca 
onaylı örneğinin de başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir. 

c) Formların hatasız, eksiksiz, duyuru metninde yer alan esaslara uygun olarak 
doldurulması gerekmektedir. Formlarda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. 

ç) Adayların yukarıda sayılan belgeleri en geç son başvuru tarihi olan 2 Aralık 2019 
Pazartesi günü saat 17:30’a kadar; 

(1) “Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, 
No:192, 06510 Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri veya, 

(2) Yukarıda belirtilen adrese son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma ulaşacak 
şekilde posta yoluyla (iadeli taahhütlü) göndermeleri gerekmektedir. 

d) Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.  
e) Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Kuruma en geç son 

başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik evrakla 
yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.  

f) Her aday yalnızca bir grup için sınava başvurabilir. 
g) Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her öğrenim dalı için 

belirlenen en yüksek puandan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan 
adaydan başlanarak tüm gruplar için duyurulan kadro sayısının 4 (dört) katına kadar sözlü sınava 
girmeye hak kazanan aday Kurumun internet sitesinden duyurulmak suretiyle sözlü sınava 
çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. 

3- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ 
Sözlü sınav konuları ve puan değerleri: 
a) Alan bilgisi sözlü sınav konularının alt başlıkları öğrenim dalları itibarıyla aşağıdaki 

tabloda belirtilmektedir: 
Alan bilgisi konularının puan değeri 50 (elli)'dir. 
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Grup Öğrenim dalları Alan Bilgisi Konuları Alt Başlıkları 

1. Grup 

Elektrik Mühendisliği 
veya Elektrik-

Elektronik 
Mühendisliği 

Fizik, Kimya, Elektrik Devreleri, Güç Elektroniği, 
Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Devre ve Sistem 
Analizi, Sayısal Sistemler, Elektromanyetik Alan Teorisi, 
Otomatik Kontrol Sistemleri, Sayısal Elektronik Devreleri, 
Mikroişlemci Sistemleri, Analog Elektronik Devreleri 

2. Grup Endüstri Mühendisliği 

Fizik, Yöneylem Araştırması, Sistem Simülasyonu, Proje 
Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, 
Üretim Planlama ve Stok Kontrol, Yönetim Bilişim 
Sistemleri, İş Etüdü 

3. Grup Fizik Mühendisliği 
Temel Fizik, Nükleer Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, 
Radyasyon Fiziği, Elektromanyetik Teori, Termodinamik, 
Kuantum Mekaniği, Radyasyondan Korunma 

4. Grup Hukuk 

Genel Kamu Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve 
Miras Hukuku hariç), Uluslararası Hukuk, Borçlar Hukuku, 
Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti Hukuku hariç), Anayasa 
Hukuku, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesinin Genel 
Esasları, İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı 

5. Grup İnşaat Mühendisliği 
Fizik, Kimya, Dinamik, Malzeme, Statik, Mukavemet, 
İnşaat Jeolojisi, Akışkanlar Mekaniği, Yapı Statiği, Zemin 
Mekaniği, Betonarme 

6. Grup Kimya Mühendisliği 

Fizik, Kimya, Ayırma İşlemleri, Proses Kontrol, Kimyasal 
Reaksiyon Mühendisliği, Fiziksel Kimya, Enstrümantal 
Analiz, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, 
Kimyasal Teknolojiler, Kütle Aktarımı 

7. Grup Makine Mühendisliği 
Fizik, Kimya, Mukavemet, Dinamik, Statik, Akışkanlar 
Mekaniği, Termodinamik, Isı Transferi, Makine Elemanları 

8. Grup 
Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği 

Fizik, Kimya, Dinamik, Malzeme, Statik, Mukavemet, 
İnşaat Jeolojisi, Akışkanlar Mekaniği, Yapı Statiği, Zemin 
Mekaniği, Betonarme 

9. Grup 
Nükleer Enerji 
Mühendisliği 

Fizik, Kimya, Nükleer Fizik, Nükleer Reaktör Mühendisliği 
(Termal-Hidrolik; Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı 
Transferi) Nükleer Yakıt Çevrimi, Nükleer Yakıt ve 
Malzemeler, Nükleer Reaktör Teorisi (Fiziği), Modern 
Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Mühendislikte Ölçme 
Teknikleri, Radyasyondan Korunma, Radyoaktif Atık 

10. Grup 
Siyasal Bilgiler, İktisat, 

İşletme İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi 

Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İlişkiler, 
Uluslararası Örgütler, İstatistik, İşletme Yönetimi, Genel 
Muhasebe, Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Genel Kamu 
Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, 
Anayasa Hukuku 

 
b) Genel yetenek ve genel kültür sözlü sınav konularının alt başlıkları aşağıdadır: 
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(1) Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular, 
(2) Türkçe,  
(3) Matematik, 
(4) Türkiye coğrafyası, 
(5) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
(6) Tarih. 
Genel yetenek ve genel kültür konularının puan değeri 10 (on)'dur. 
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, puan değeri 10 

(on)'dur. 
ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, puan değeri 10 

(on)'dur. 
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, puan değeri 10 (on)'dur. 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, puan değeri 10 (on)'dur. 
4 - SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN DUYURULMASI VE SINAVLA 

İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 
(1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sözlü sınav günü ve saatleri 

Kurumun internet sitesinden duyurulacaktır. 
(2) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan herhangi bir ücret alınmayacaktır. 
(3) Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/süresi geçerli 

pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport 
dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik 
belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm 
belgeler sözlü sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga 
basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi 
geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası 
bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. 

(4) Sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu vb. elektronik alet ve 
aygıtlar alınmayacaktır.  

(5) Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir. 
(6) Giriş sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklik ve tebligat Kurumun internet 

sitesinden yayınlanmak suretiyle duyurulacak olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır. 
(7) Adayların engel durumlarını beyan etmeleri halinde engel durumlarına göre gerekli 

tedbirler alınacaktır. 
(8) Sözlü sınavda Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği Ek-2’de yer alan Nükleer 

Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Değerlendirme Formu dışında herhangi bir kayıt 
veya kayıt sistemi kullanılmayacaktır. 

5- GİRİŞ SINAVININ TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ  
a) Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı; 
(1) 16 - 27 Aralık 2019 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal 

Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, Çankaya/ANKARA adresinde sözlü sınav şeklinde 
yapılacaktır. 

(2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70 
olması şarttır.  

b) Giriş sınavı sonucu;  
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(1) Adayın KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puanı en 
yüksek adaydan başlanarak her grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday 
sayısının yarısı kadar da yedek aday giriş sınavı komisyonu tarafından belirlenecektir. Yedek 
aday sayısının hesaplamasında küsurat yukarı tamamlanır. Yedek listede yer alan adayların 
hakları duyuru tarihini takip eden bir yıl için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak 
veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.  

(2) Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla KPSS puanı ve YDS puanı yüksek olan 
aday sıralamada üstte yer alır.  

6- İTİRAZLAR 
(1) Adaylar sınav sonuçlarının duyurulmasını takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde 

Kuruma yazılı olarak itiraz edebilirler.  
7- KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI 
(1) Sınavı asıl ve yedek olarak kazananların listesi Kurumun internet sitesinde 

duyurulacaktır, sınavda başarılı olanların duyuruda belirtilen şekilde ve süre içinde istenilen 
belgeleri Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir. 

(2) Başvuru veya işlemler sırasında sahte veya gerçeğe aykırı belge sunduğu ya da 
beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları 
yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulur. 

İlanen duyurulur. 
İletişim Bilgileri 
Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi 

aracılığıyla temin edilebilir. 
Telefon Numaraları : (0 312) 295 88 94 
: (0 312) 293 46 01 
İnternet Sayfası : http://www.ndk.org.tr 
Adres  : Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, 
    Dumlupınar Bulvarı, No: 192, 06510 Çankaya/ANKARA 
 

DİKKAT 
1 - Bu duyuru metninde yer alan kurallar, duyuru tarihinden sonra yürürlüğe 

girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde 
değiştirilebilir ve bu değişiklikler Kurumun internet sitesinden adaylara duyurulur. 

2 - Aday, başvurusu ile birlikte bu duyuru metninde belirtilen bütün hükümleri kabul 
etmiş sayılır ve başvuruda veya duyuru metninde yer alan hükümlere aykırı davranması 
sonucu doğacak eksiklik ve yanlışlıklardan sorumludur. 

 
EKLER 
1- Başvuru dilekçesi örneği  
2- Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu 
3- Güvenlik Soruşturması Formu 
4- Özgeçmiş örneği 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

 
 9871/1-1 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2019 – Sayı : 30948 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği
–– Er ve Erbaş Sınıfından Askeri Araç Sürücülerinin Özel Sınavları ve Belge

Verme İşlemlerinin Usulü ve Bu Belgelerle Hangi Cins Taşıtların Nerelerde
Kullanılacağına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği
–– Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Patates Siğili Görülen Alanlar ile Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe

İlişkin Tebliğ (No: 2019/51)
–– Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım

Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/53)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


